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KARL DEN TOLFTES REGERING.

JlUonlie l)äftet.

GÖRTZISKA TIDEN.

INRIKES STYRELSEN.

FÖRSTA KAPITLET.

KARL VID ÅTERKOMSTEN TILL SVERGE

I DECEMBER 1715.

Yii minnas den fjösljndda förtiusuing, med hvilken

underrättelsen om Karls återkomst tiil Stralsund hösten

1714 blef i Sverge mottagen, ocli de glada förhopp-

ningar, som dä ännu fastades vid hans person; —
men ock, hurn under loppet af året 1715 förhoppnin-

garna gäckades och förtjusningen afkyldes. Mångfal-

diga gånger förut hade en dylik gynnande sinnessläm-

Ding blifvit framlockad af Karls stora både egenskaper

och bragder; men ock hvarje gång försvagad eller

tillintetgjord genom hans besynnerliga åtgerder och

Sverges deraf orsakade förluster. Båda de sistnämnde

hade under året 1715 visat sig pä närmare båli och

på ett för alla samhällsklasser mera tydligt och känn-

bart sätt. De ofta felslagna förhoppningarna kunde

derföre hos den stora allmänheten ej mer aterlifvas;

icke ens nu vid budskapet om konungens snara åter-

Fryxelli Ber. XX V III. 1



koinst tili sjelfva moderlandet. Tvärtom; många trodde

sig kunna som en följd deraf vänta nya än förfärli-

gare olyckor. Engelska i Stockholm varande sände-

budet säg förhallandet i serdeles mörk dager. I bref

till siti Iiof omtalade han, huru alla darrade vid tan-

Jien pä honungens hemkomst: ty man befarade, att

rikets fullkomliga undergång skulle sedermera ej längre

kunna afböjas.

Kort dereftcr landsteg Karl vid Trälleborg, i natt,

regn och ensamhet; sjelf en flykting undan segrande

fiender, och finnande för sig ett fädernesland, hvars

ena häift var borttagen och den andra nedsänkt i ar-

mod och elände. Han, dess konung, var dock nu ändt-

ligen hemkommeu; hvadan ock många lofsånger upp-

stämdes och fröjdebetygelser anställdes, ofta å ämbetes

vägnar, nägon gäng af verklig ötvertygelse. Flertalet

öfverlemnade sig dock mer och mer åt tvekan, åt

misströstan. Nämnde engelska sändebud skrefomlgen:

här t Stockhohn bli/va väl för konungens hemkomst
glädjesalvor aflossade och tacksägelser i alla kyrkor

hållna. Men oron kan ej heskrifvas; ty man fruktar^

att han med våld borttager alla de medel och tillgån-

gar, som ännu finnas qvar. Franska sändebudet

tecknade sinnestämningen pä samma sätt. I sjelfra

verket blef ock konungen, hvar häldst han visade sig,

mottagen, visserligen med undran och nyfikenhet, meu
sällan med litliga fröjdebetygelser. I folkets blickar

läste man snarare den nedslagna undergifvenhet, som
bereder sig på nya och oundvikliga lidanden. I Tysk-

land ansåg mången svenskarnas sinnesstämning än be-

tänkligare. Der påstods, att rådet och folket samman-
satt sig att icke mer bevilja hvarken mynt eller 7nan-

skap; att man ämnade såmedelst tvinga konungen till

fred; att riket, i fall han vägrade, skulle göra uppror

för att få slut pä det osägliga elände, som han och

ingen annan förankdt o. s. v.

Man var ock ganska nytiken att se, hurn han,

hemkommen i'11 Sverge, skulle behandla de många,



som liade vid riksmöten och eljest talat eller arbetat

mot hans önskningar. iMen också härutinDao iakttogs

den vanliga tystnaden. Blott af några spridda ätger-

der kände man gissa till tankarna. Ulrika Eleonoras

person undveks länge. Rådet blef skjutet åt sidan och

försatt i politisk overksamhet. Den mycket tadlade

kaparen Gathenliielm blef genast efter konnngcns hem-

komst adlad ; likflså den konungske biskop Langs barn;

'©'"ö'

I ord och hållning ådagalade Karl sitt vanliga

IngD. Men i hjertats djup måste också han hafva känt

skilnaden mellan förr och nii samt anat undersåtrarnas

tänkesätt. Han slöt sig ock mer och mer inom kret-

sen af sina nlvaUla; och undvek att med egna ögon

och öron taga kännedom om tillståndet och sinnes-

stämningen i landets inre delar. Mari hoppades först,

att han skulle genast efter landstigningen skynda till

Stockholm, och man ställde der i ordning vagnar att

begagnas vid det högtidliga intåget. Men snart blef

det bekant, att han icke ämnade sig dit, icke ens till

farmodrens och systerns begrafuing. Ulrika Eleonora

viile dä sjelf resa till Skåne- för att efter femton års

skilsmessa få återse sin broder; men han afböjde också

detta förslag. "-) Liksom i Stralsnnd lät han tillkänna-

gifva sin önskan, att inga andra skulle komma till

hofvet, än de, som blifvit kallade. Sjelf undvek han

de större städerna och valde i stället Ystad till bo-

ning. I allmänhet uppehöll han sig i sydvestra gräns-

orterna, liksom längtande efter tilKälle r>tt omigeo

komma ut mot fienderna, vare sig i Danmark, Norrge,

eller, som man tyckte sig märka, allra häldst i Polen,

hvilket Jaud äter var fullt af missnöje och uppror.

') Denne blef dock i Dec. 1714 utnämnd till erkebiskop.

=) Fr. min. br. d. 6 Jan., io Febr. 47t6.



ANDRA KAPITLET.

VALET MELLAN FRED OCH KRIG.

Ganska ofta hade et! sådant blifvit Karl före-

laggdt; ujen i synoerbet vid tre vigtiga tidcpmjkter,

Därnligen efter segren vid Narwa, efter freden i Alt-

ranstadt och efter återkomsten till Stralsiiud. Nu
ski'dde det för fjerde gången och under mer både be-

vekande och holande omständigheter än någonsin.

Genast i Ystad fick konungen mottaga rådets bref

med dess och med den döende farmodrens böner att

låta beveka sig till fred. ^] Man tiilkännairaf ock, att

pä 1716 års inkomster voro redan 1715 ej mindre än

2,108,312 d. s. i förväg uppburna, *) samt att hvar-

ken banken eller Stockholms borgerskap ville gifva

ytterligare förskott. ^) Från alla håll och af nästan

alla till konungen ankomna ämbetsmän hördes klago-

mål öfver landets olyckliga belägenhet, och försäkrin-

gar om dess oförmåga att längre uthärda. *) Det

syntes verkligen vara en stor sammnnsvärjuiug, ett

gemensamt beslut att lägga händerna i kors och för-

klara krigets fortsättning omöjlig, och att sålunda

tvinga konungen till fred. Men tvång, det kunde Kari

aldrig tåla, lika litet af knotande undersåter som af

hotande fiender. De sednare skulle trotsas, ehvad

ock de förra måste lida. Dessutom påstods, att nö-

diga medel fuunos, om man blott beqvämade sig till

nödiga uppoffringar. I sådana tänkesätt styrktes han

af Das jetzlebende Schiceden, som förklarade uppgiften

om svenskarnas fattigdom och missnöje vara en dikt,

') Riks. Ark. Rådets br. till konungen d. 2o Dec. 4715.

*) Riks. Ark. Konlribut. Ränl:s-handlingar.

^) Fr. min. br. d. 2t Jan. 1716.

*) Nordin. Kort relation ora Burenskiölds dimissjon.



och som bland annat skref följande märkliga ord.

/ Sverige vet man ej det ringaste om brist på pen-
ningar; och fastän skatterna äro tunga ^ så kan jag
försäkra, att undersätrarna erlägga dem med glädje

o. s. v.

Äfven Görtz talade i sådan rigtuing och hade i

Pommern uppgjort ett förslag, huru man genom lån,

nödmynt m. m. skulle lillvägabringa de beböQiga sum-
morna. Ankommen till Ystad, hopkallade konangen
genast sina nya ombudsråd och frågade, om de kunde
anvisa något sätt till fyllande af krigsbehofven; men
de nekade. Då framlade han Gurtz's förslag; men de
förklarade detsamma overkställbart ell€r skadligt. Karl

misstänkte dem för brist på antingen omdöme eller vilja,

förmenande, som sagdt är, att icke landets nöd utan

dålig förvaltuing orsakade förlägenheten. *) Också nu
bkr bans Lrigiika sinnesstämning eggad af några
svenskar, dels smickrare, dels svärmare eller känslo-

män. Skalden Frese t. ex. uppmanade, ännu i Januari

1716, underhonungen att fara fort, dit Gud ledde hans
vilja: och omtalade, huru lejonet frän norden skulle

pröfva sina ramars styrka. Härtill kommo nya för-

ledande profetior. I en bland dem lästes följande:

jag skall åt eder, i svenskar, utergifva eder kommg^
omstrålad af klarhet och krönt af ära. Jag vill sätta

mitt svärd i hans hand, på det han må omstörta fien-

dens fästen. Jag skall begagna honom, som ett medel
att verkställa min vredes domar, samt gifva honom
kedjor att dermed binda inånga mägtiga pä jorden.

Med Ulligare uppmärksamhet än andra främmande
folk följde tyskarna Karis öden, några med hänryck-
ning, andra med ovilja. Vi anföra här uttrycken af

båda såsom prof på de olika sätt, bvarpä konungen
bedömdes, och på de olika uppmaningar, som till ho-
nom ställdes.

Hänförda af inbillningskraft och krigareförfjusning,

'j Fr. min. br, d. 6 och 21 Jan. 1716.



men alldeles oknoniga bSde om tillslåodet i Sverge

och om de förkastade fredsaubuden, bedömde eca si-

dans miiu förliällandet derefter. De iitgäfvo en skåde-

penning, hviiken om Karls nu blifvande bragder yttrade

följande spådom:

Ryssland skall jag knäcka;

Polens välde bräcka;

Preussens vinge släcka;

Dannemark förskräcka.

Ocb när man varnande berättade, bnru antalet af

Sverges fiender växte, svarades: sJiall väl lejonet frän

norden derföre bortkasta sin värja? Skall den tolfte

Karl derföre blifca så försagd, att han ej mer vill

fakta? Eller skola hans undersåtare blifca missniJjda

derföre, alt de ej hafva utsiyt till fred. O, nej! Ju

flere fiender svenskarna få, desto modigare blifca de,

hvarföre ock deras hjeltesinnade konung förklaratJiuru

han häldre vill undergå dt svåraste ytterligheter, än

låta fienden föreskrifva sig lagar. O min Gud! hvil^

ket storsinn adl tänkesätt-! Det ådagalägger, att den

tolfte Karl härstammar från den verldsbckanta hjelten

Gustaf Adolf. — — — — — — — — — — —
Jal gå din bana fram, du hjelle ifrån Norden^

Och dina fiender med stolthet skada an!

Du är i denna verld dock der t ill slmpad vorden,

Alt ej din ädla själ från striden hvila kan.

Ett hjellemönster Du ifrån din ungdom varit.

Hvar finns en honung väl, som slika bragder gjort?

Hcad häpen samlid har om dina krig förfarit.

Af sensla efterverld skall bli med undran gpordl.

Om fiendernas tal tillväxer, lål oss då

Få se dig oförsagd emot dem alla gå

Hur andra sidans män bedömde Karl ocb hans

uppförande synes af eflerföljaude verser, bvllka en

lysk skald nedskref vid uuderrättelseo om konungens

nattliga Qykt från Stralsuad till Trälleborg.



Se, Karl! en bräcklig båt del var;

Och nallens sena, mörka timma.

Och vintcr-hafvets läla dimma.

Som frälst din frihet, dina dar.

Besinna ock, hur retadl haf

Emot Dig kastat skum och vågor!

Din ärelystnads hela lågor

Del ville gerna kyla af

Del ville släcka hämndens brand

Som härjat alla nordens land.

Betänk ock Herrans under-råd!

Som dig på denna färd bevarat.

Han dig till bot och bättring sparat.

Missbruka ej hans stora nåd!

Ej stads din stolthet s!:åda an;

Men lär att undergifvet bära,

Hvad skickeisen dig vill beskära!

Hon ej af menskor tvingas kan.

Fast lyckan ofta Ijenal dig.

Till slaf hon dock ej sålde sig.

Förakta då ej freden mer!

Men bortdrif stolta högmods-drömmar!

Den Gud, som för oss menskor önimar,

Blott då i nåder till dig ser.

Men, om i slrid emot hans bud.

Hämndlysten bön du honom sänder;



Han då sitt anlet frän dig vänder;

Ty han år icke stridens Gud.

Han älskar icke kamp och blod,

ilen ödmjukhet och tålamod.

Su till ditt öfvcrgifna land

Du ändtligen vill yd tillbaka.

Ro vet väl, hur de gåfror smaka.

Som, det får violta ur din hand?

Af ångst och sorg det dignat ner.

Och mod och krafter äro svunna.

Ack! åt ditt folk, det arma, unna

En nödig, efterlängtad [red!

Om dess oliv i hand du bär,

Blott då välkommen hem du är.

Sådaua voro de olika srtimmorna, de olika råden.

Också deona gäog" följde Karl dem, som öfvereus-

stämde med stoUbelea och krig:sIystDadeu, hemfallaude

såluDda helt ocli Lållet iiiider dessa lidelser, — och noder

Görtz. VerkDingaroa deraC på både houom och på
fäderneslandet skola visa sig i savrl denna som näst-

följande del.

TREDJE KAPITLET.

GÖRTZ BLIFVER ALLRADANDE MINISTER.

Detta skedde, sade svenskarna, till följe af hvad
redan i Pommern blifvit förberedt och af de lysande
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otsigter, Görtz förespeglade; Dämligen att anskaffa 6

till 10 millioner d. s., medelst hvilka konungen skulle

komma i stånd att åter med glans uppträda på verlds-

teatern, fortsätta kriget samt återinsätta gottorpska

hertigarna i Holstein och Stauislaus i Polen. Egent-

ligaste driffjedrarua till förbindelsen voro, sade man,

hos Karl, att ingen annan än Görlz trodde sig om att

möjliggöra krigets fortsättande; och hos Görtz, att

ingen annan furste än Karl ville lerana honom sitt

förtroende. Om, tillade man. om Görtz icke erbju-

dit sin hjelp, hade konungen hlifvit tvungen att sluta

fred. O
Görtz sjelf framställde saken på följande sätt.

Han ämnade söka lugnet och draga sig undan bull-

ret och afundsjukan. Men när konungen klagade sin

nöd, uppgjorde Görtz ifrågavarande förslag om pen-

ningars anskaffande. Emedan nu ingen svensk till-

trodde sig hvarken att verkställa detta eller uppgifva

något annat, vände sig konungen åter till Görtz och

bad honom sjelf öfvertaga utförandet. Görtz prutade

emot. Då sade Karl: nni liknar således andra förslags-

y)makare, som väl kunna framkasta vackra planer, men
y^icke utföra dem.-» Då beslöt Görtz våga försöket; men
fastade dervid följande villkor: först, att Görtz skulle

stå qvar i Holsteins ijenst, och icke antaga den sven-

ska, utan arbeta såsom blott en enskild verkställare

af konungens vilja; — för det andra, att han skulle

bero blott af konungen och icke af rådet eller af något

kollegium; — för det tredje, att han skulle ega magt
att till underlydande ämbetsmän välja, hvilka personer

han ville; — för det fjerde, att konungen skulle inom
ett år sluta fred med någon bland sina fiender; —
och för det femte, att Görtz icke skulle vara bunden

för längre tid än ett år. Då konungen biföll dessa

fordringar, blef saken afgjord, och Görtz tillträdde sin

befattning.

') Jfr 36. 8—10.
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I Februari 1716 sattes han till nästan oinskränkt

styresman ufver allt, som hörde till rikets inre förvalt-

ning och hushållning, och erhöll magt alt befalla öfver

dithöraude ämbetsmän och ämbetsverk. Karl skall t. o. m.

hafva gifvit honom rättighet att inträda i hviiket som
Läldst bland rikets kollegier och att der för tillfället intaga

president-stolen. Guvernörer och landshöfdingar tillsades

ock, att icke utbetala några penningar utan serskild be-

fallning af Görtz. I sjelfva verket blef han en stor-

vizir, en slags vice^kouung. Någon ting dylikt hade förut

aldrig varit i Sverge sedt. Bo Jonsson Grip var dock

en infödd svensk och derjemnte en rikets lagliga

ämbetsman; Görtz deremot en främling. Honom af-

fordrades aldrig någon trohets-ed, hvarken mot riket

eller mot konungen personligen; ej heller bands han

af något förhållningsbref. Karl litade helt och hållet

på hans hederskänsla och pä hans klokhet.

Företagets våda för Görlz insågs och omtalades

af hans vänner. Von der Nath varnade gång efter

annan, och bad honom betänka omständigheterna, och

huru det under närvarande förhållanden icke fanns

något sätt att tjena konungen och att bringa hans

afsigter till verkställighet. Men liksom Karl af kri-

gets vådor, så lockades ock Görtz af statskonstens;

och varningarna biefvo fruktlösa.

De regerings-åtgerder, som skulle vidtagas, biefvo

sedermera vanligtvis bestämda af endast konungen och

gunstlingen, och under enskilda samtal dem mellan.

Om dessas inuehåll känner man ingenting; men det

sätt, hvarpå Görtz derunder begagnade och smickrade

Karls svagheter, anas vid genomläsandet af hans bref,

bland hvilka ett och annat skall framdeles införas.

För öfrigt, om under samtalen någon af Görtz före-

slagen åtgerd ogillades, utbad sig denne tillåtelse att

få skrifteligen framställa saken. Allt, som slött eller

kunde stöta, visste han då att dels undvika, dels gifva

en behagligare färg, hvarigenom han ofta lyckades få

siu vilja fram.
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Den erhållna magten att välja ämbetsbiträden be-

gagnade Görlz så, att han till förtrogna handtlangare

tog för det mesta utländningar, t. ex. von der Nath,

Stambkc, Ekleff, Hagen, bland hvilka flere hade ganska
tvetydigt rykte. Bland högre uppsatta svenskar känna vi,

utom Manrits Vellingk, Josias Cederhielm, Karl Gyllen-

borg, ingen, som stod med honom i närmare förbindelse.

De öfriga ämbetsmännen, och det af alla grader,

härmades, när konungen tog sitt förtroende från dem
och lemuade det åt en främling; och åt en främling

sådan som Görtz. Dessutom befarade Fredrik och
Ulrika Eleonora, det Görtz skulle öfvertala konungen
att nämna hertigen af Ilolstein till tronföljare. Många
och mägtiga voro således de krafter, som arbetade på
att störta den nye gunstlingen, och många de än sanna
än osanna beskyllningar, som mot honom utbasunades

hland folket och hviskades till konungen. Men Görtz

hade så rotfäslat sig i denne sednares förtroende, att

alla bemödanden blefvo fruktlösa, i)

Den grundtanke, hvarpå Görtz byggde sina för-

hoppningar om lycklig utgång, var enskild fred med
någon eller några bland fienderna. Standom ville han
afsluta den med konung Georg, men vanligtvis med
tsar Peter. Ryssland skulle dervid bebålla många sina

under kriget gjorda eröfringar; men deremot bjelpa

Sverge till vederlag på annat håll. Vi skola framdeles

närmare beskrifva dessa underhandlingar.

Om det sätt, hvarpå Görtz använde sitt förtroende

skref franska sändebudet redan i begynnelsen af 1716
följande. ^) Täta ombyten af landshöfdingar och upp-
höjandet af vissa personer, som icke utmärkt sig för
pålitlighet, visa det inflytande, Görtz vunnit. Han
ensam anses känna konungens hemliga tankar, och

utmålar för honom, såsom en lätt sak att skaffa me-

*) Fr. min. br. d. i Maj 17i6.

*) Den 24 Febr. och 6 luU 4746.
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del till deras genomförande. Sverge tyckes hafva att

vcinla det svåraste öde, som ka?i träffa ett kristet land.

Görtz anklagar öppet dess ämbets- och köpmän för
egennytta, försnillning och tredska samt påslår, alt de

vilja tvinga konungen till fred; men att denne skall

försvara sig i det yttersta, o. s. v. FransiuaoDeus

uppgifter bekräftas genom mänga från Görtz till ko-

Dungen skrifna bref och af denna delens hela innehåll.

Man frairar, hvad Karl skulle hafva företagit sig,

i fall Görtz Icke uppträdt vid hans sida och till hans

biträde? Sknlle svenskarna hafva tvnngit konungen till

fred. eller han dem till fortsatta krig? Görtz och vou

der Nath pasta detta sednare, och att Karl redan 1715
ämnade tillgripa förtvinade åfgerder: nämligen fördela

regeroenterna på häraderna att hysas, födas och klä-

das; och att af hvarje hemman månadtligeu fordra 80
karoliner, ') d. v. s. omkring 104 r. d. r. m. eller 1,24S
riksdaler om året. Det är väl sannt, att Karl i fråga

om penningens värde och om beskattningars möjlighet

ådagalade ringa omdöme; likaså, att han frampå som-
maren påböd andra mycket svåra gerder. Man har dock
skäl att misstänka någon kanske mycken öfverdrift i

nämnde uppgifter; emedan Görtz och von der Nath seder-

mera sökte göra sig en förtjenst af att hafva samma
pålaga afstyrt. Någon dylik ätgerd. ehnru ej så omöjlig,

omtalas dock från andra håll, och mätte verkligen hafva

varit i fråga. Kanske var det något sådant rykte, som
föranledde den stora förskräckelse, med hvilken sven-

skarna, enligt engelska sändebudets ord, mottogo un-

derrättelsen om Karls väntade hemkomst.
Om nu Karl ntan råd af Görtz och lemnad blott

') I Säfstaholms arkiv förvaras en af von der Nath
sedermera lill ständerna iniiifven skrift, i hvilken han sä-

ger, alt, livad Karl ämnade månadlligen af livar t hem-
man kräfva, var 5 tunnor säd och en karolin, samt
dubbelt eller tredubbcll i mån af hårens behof; — och
all det var von der Nalh, som öfverlalade konungen
all afslå från denna beskattning.
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till egcD lediiin?, hade vid sin lifuikomst i Decpmber
1715 utfärdat uagot dylikt skaltebnd, iio kau veta följ-

den? Meo det nttardades ej. Görtz pästår si^ iiafva

bevisat sakens oniöjligliet, och att en sådan gerd en-

sam skulle öfversliga rikets Iiela rörelse-kapital. Det

var dock endast med luöda, som Lan, enligt egen upp-

gift, mägtade beveka konungen att öfvergifva furslaget.

De medel, Görtz i dess ställe tillgrep för att rnskafTa

det manskap och det mynt, som krigels fortsättning

kräfde, detta ämne skall utgöra inneljållet af närva-

rande del.

FJERDE KAPITLET.

ANSKAFFANDET AF MANKSAP.

De flesta troppar, vare sig indelta, värfvade, för-

dubblings-, tre- eller femmännings-regementer, hade

redan blifvit två eller tre gånger, många enskilda rote-

numror sju eller åtta gånger ånyo uppsatta. .Jemnt

fjorton dagar efter sin återkomst till Sverge eller da-

gen före julaftonen 1715 befallde dock Karl att samma
regementer skulle åter göras fulltaliga; ty, skref han,

såsom vi vid vår lyckliga hemkomst till riket förnäm-
ligast äre betänkte på att förskaffa vare trogne under-

sätare en fördelaktig och säker fred: men som en så-

dan icke står att erhålla, om ej åt fredshandlingen

kan genom en god författning både till lands och

vatten gifvas behörigt eftertryck; allt derföre befinnes

det nödigt, att krigsmagten och flottan blifva ut-

rustade, o. s. v. Den påbjudna åtgerden kunde dock

näppeligen till fullo verkställas; emedan, såsom vi veta,

många rote- och rusthällshemman under tiden blifvit

öde. I Westerås län måste man år 1717 för folk-
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bristens sknll ntskrifva äfven sådana bönder, som ejde

bela eller halfva Iieminaii. ')

Vi raiunas ock de så kallade sfåndsdragonerna.

Denna beväring-, redan före indelningsverkets antagande

stnndom begagnad, blef af Karl den tolfte phbjnden

först år 1700, och för andra gängen år 1712 och till

ett antal af 2000 man. Strax efter konnngens hem-
komst till Sverge utfärdades befallning om en ny, en

tredje uppsättning, hvarvid de rnstningsskyldige presterna

och fredsämbetsmänuen ålades att anskaffa icke blott

häst och karl ntnn ock penningar till munderingen.

Några landsböfdingar inberältade, att hos mången prest

ej kunde uppletas dräng eller torpare, som dugde til!

krigstjenst. -) Vi bafva dock ej funnit någon eftergift

i sistnämnde fall beviljad; och en kyrkoberdc 1 Öster-

götland klagade sig hcifva år 1717 utbetalt 350 d. s. m.

för denna bonom ålaggda beväring. ^) Äfven jernverkeu

befalldes uppsätta stäuddragoner, t. ex. i Westeräs län

1 8 man. *) Nerikes brckspatroner sökte undandraga

sig; men fåfängt, och konungen lät genast anteckna

de motsträfvigas drängar och torpare.

Värfningarna blefvo mer närgångna än förut. I

brist på äldre manspersoner togos någon gång femton-

eller sextouåriga gossar. Värfrarua tilläto sig stnndom

svek, stundom våld. Det hände, att de till och med
iDgingo i kyrkorna och midt under Gudstjensten bort-

ryckte med buller och bång sädana personer, som de

ansågo sig hafva rätt att taga, men ej kunnat på an-

nan ort träffa. De blefvo i mycket skyddade. Karl

befallde, att tvister mellan dem och folket skulle af-

göras, icke vid laga domstol utan af landshöfding eller

') Riksark. Landshöfdingebr. till Karl d. -17 April ÅHl.

*) S. sf. Landshöfd. i VVesterås till Karl d. 27 Juli n\6.

*j Lin köp. Bibi. Ark. D. Svebilius till E. Benzelius d.

26 Febr. 17 1 7; kanske dock summan var i nödmynt.

*] Riks ark. Landshöfd. tUl Karl d. 21 Jan. iin.
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krigsrätt; och derjemnte, att deras i tjeosten begångna

olagllgheter icke skulle anses som edsöresbrott. ^)

Vi minnas Karls ovilja mot hemkomna flyktingar

från Lisna och Pultava, och de rättegångar, som mot

dem anställdes. Men nu och för att få krigare, lof-

vade han nåd åt alla förrymda soldater, endast de

sjelfmant inställde sig till tjenstgöring; 2) och emedan

flottan af brist på medel ej kunde utrustas, blefvo

många dess båtsmän begagnade till lands. Sista året

förbjöd konungen alla så kallade fria måndagar, och

stadgade, att en hvar, som nämnde dag fanns på kro-

gen, skulle vara hemfallen till krigstjenst; detta dels

för fttt sjelf få soldater, dels för att tillfredsställa

handtverksmästrarna. 3j Allmänna tänkesättet, som

ofta knorrade emot Karls sednare påbud, yttrade dock

mycken tilirredsställelse med sistnämnde förordning

och kallade den ett helsosamt plakat. *)

Alla här ofvan uppräknade olika slag af troppar

hade redan länge varit begagnade, när Karl 1715

återvände til! Sverge, och de bibehöllos äfven seder-

mera intill konnngens död. Men raeil hälften af rikets

område hade ock hälften af dess fordna här försvun-

nit, fiendernas antal deremot mångdubblats. För att

hejda dessa sednnre, måste det fitersiående halfva

Sverge uppställa ett lika stort antal krigare, som hela

Sverge år 1700 glfvit. Att, som hittills, uttaga dem

från de till indelningsverken anslagna, stundom öde

hemmanen var omöjligt. Deremot funnos andra lägen-

heter eller yrken, hvilka mot andra åligganden hade

hitintills njutit frihet från den vanliga bevärlngspligteo.

Sådana voro säterier, prestgårdar, posthemman, gäst-

gitverier samt åtskilliga stads- och landtmanna-näringar.

') Linköp. Bibi. Ark, Hofrätts missiv d. 23 Febr. 4716.

^^ Linköp. läns Ark. Kgl. br. d. 23 Dec. 4710.

») Se »6. U2.
*) Linköp. Bibi. Art Beskrifning om Karl den tolfte.
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Till dem trängde sig fördenskull så mänga mans-

personer som möjligt, för aft hlKva delaktiga af nämnde

frihet. Det var ur denna befolkning, som Karl ville laga

de krigare, han ylterligaie beliöfde. Sättet, huru sädant

under olika omständigbeter skeddo. skall utgöra inne-

hållet af detta kapitt-l, ocb vi börja med de så kallade

SOCKEN-KNEKTARNA.

Den 7 Januari 1716 eller knappt tre veckor efter

Karls återkomst till fäderneslandet, befallde ban, att,

utom indelta samt tre- och femmänniugs-regementerna

och utom adelsfanan och siåndsdragonerna, skulle

hvarje socken uppställa en soldat, i hvars anskalTande

alla innevånare utan undanlag borde deltaga. Man
väntade anmärkningar mot pålagans ojemna fördelning;

emedan somliira socknar voro små, andra stora. I sjelfva

kungörelsen aflät Karl följande derpå i förväg gifna

svar: Emedan de små socknarna kunna utan synner-

ligt besvär upp^itälla sin knekt, sä lemna vi de större

socknarna friff. om de naf underdånig vördnad» för

oss godvilleligen vilja utgöra mer än en karl, hvilket

lärer lända oss till så mycket nådigare välbehag. Ko-

nungen uppmanade ock landshöfdingarna att till an-

skaffande af dessa sockenknektar göra sin högsta flit;

och i några tillaggda rader lät Feif sina vänner bland

samma ämbetsmän förstå, huru de hade i denna punkt

ett godt tillfälle att genom visad ifver förvärfva ko-

nungens synnerliga nåd. ') Angående sättet önskade

dock Karl, att länsstyrelserna skulle gå försigtigt till-

väga samt hopkalla de beskedligaste bland iunevånarne

1 hvarje socken och genom dem utverka de öfrigas

') Linköp. läns Ark. Kgl. br. d. 7 Jan. 4716.
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bifnll. ^) Å andra sitJan Jri.sKJir|i(PS ock sjrlfva på-

t)uil<Ms nosigrnmia vcikslällisliel, och laiidsliofditiiiarna

iiuladcs all sjcMva (a ersälla de sockeiikncklar, som
biifvit af dem anlajrna, in<'n soi» sediMinera vid iiuin-

sliifi?('ii ojjilladrs. -) KiiuMlierlid IniMUKS endast få

socknar, som af »vördnad» (ör konnn?:en och »god-

villc/if/enn crhjiido mer än en knekl; somlijra ville icke

gifva riajron. Kn biand jreneral-njajorerna liireslos dä

våldsamma alirerder; men Karl väj^raile ännu. Å an-

dra sidan ville eji landsliölding: afräkna sockenkneklarna

pä Iremänninsrarna; men älven delia afsiog-. Menin-

gen med nämnde nya manska|) sades vara just den,

all nian rolehallarnas tunga fylla tro- och femuiän-

nings-rrjienjenlernas glesnade leder.

Övi var ej nog med alt anskalfa dessa nya kri-

gare; jnnevänarne ålades ock all al hvar och en hlafid

dem gifva "-H) daler silfvermynt i lega. Pä sådant

salt lyckes Skaraborgs län liafva ar 17 16 nlom andra

skalHM- och gerder erlaggt 31.997 d. s. lu. •')

Frän ullärdandet af denna liironlning. både likväl

knappa |Vm veckor förllnlil. förr än dels klagomal

öfver l.örflans ojemna liirdelning. dels de sloia sock-

narnas ovilja all anskaffa m."r än en soldal lörarjledde

Karl all ordna saken pä ell annat och niera besiämdt

säll. Han befalld»» nu. all för livarl Ijusrnfemle mantal

inom socknarna sknllf en knekl uppslälias, *) och det!a

ej mer som vördnadsgerd. nian som lydnadsplikt; ocli

bclallningcn niäsh? ejlrrkomm.is.

llr; gavarande pahnd gällde äfven borgcrskapel.

Stockholm uipsalte 500 (?) socken-knektar, och i de

•) Riks ark- Landshöld. i Weslcrås lill konungen den \S
Febr. ni 6.

') S. st. I-.indshöfd i Skaraborgs län lill konungen den 9
Febr. 47 1 7.

*) S. st. d. 2 Jcin. 1717.

'•) Link. Bibi. Ark. Beskrifn. om Karl den tolfte.

rryxells ter. XX VIII. ^
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smärre sjöstäderna blefvo, af brist pä andra personer,

ofta köpmän eller liandlveikare njedelst lollnins Dt-

tasrna för att som matiospr afsändas (ill Karlskrona. ')

Besas^de niskrilriiiigssätt medfiirdc dock flere olä-

genheter, bland andra den, alt också de med indelta

soldaler belastade hemnjanen måst deri deltaga (?).

De personer, som socktiarna afsändt. befiinnos dess-

utom ofta odngfliga. Delta hände t. ex. med icke min-

dre än 73 frän Ösler^ölland. -) För året 1717 tosr

Karl derföre saken på annat salt, och införde den så

kallade

NYA ROT ER INGEN.

Landshöfdiniarna befalldes uppföra faiisländlga

rullor öfver alla inom länet betinlllga manspersoner,

som knnde komma i fråga till nlskrifning, och som
icke bodde på sådana hemman, som bidrogo till den

indelta härens Udderhåll. Listan sknlle omfatta slads-

tjcnare, tnllnärer, besökare, orgelnister, klockare, ger-

ningsmän, säteri-egares och ämbetsmäns drängar och

torpare, dikare, tröskare, lösdrifvare, samt i städerna

sådana borgare, som ej gåfvo 6 d. s. m. i skatt. ^)

Ur detta antal skulle sedermera i hvarje län fyra hon-

dra de dngligasle personerna nttagas till socken-knek-

tar eller roteringskarlar, som de un mera kallades.

Denna nya rotering gick öfver a!la nyssnämnde sam-
hällsklasser, och professorerna i Uppsala och borgrarna

Stockholm klagade, att de snart skolie nödgas sjelfva

hogga sin ved.

Exempelvis anföra vi, hnrn påbodet blef i Öster-

götland bragl till verkställighet. Den derstädes npp-

') Fr. min. br. d. 24 Febr. 47t6.

') Linköp. läns Ark. Kel. br. d. 40 Nov. n<6.

') S. st. Karl till länsstyrelsen d. 31 Jan. MM.
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rättade listan stec: till 1,934 personer; bland hvllka

dock landsliöfdins^en ansåp: hlott 313 dnirliga lill krigfs-

tjt^nst; de öfrisra antingen för ^ainla, lör nni^a eller

för sva?a. För att nu la de begärda fvra hundra

knektarna, blefvo dessa 1.934 personer indelade i (yra

bniidra rotar, således med ungefär fem i livaije. Karls

ditsklckade officer to? derpå nr livar rote den använd-

baraste karlen; och fanns der ytterllpfare någon krigs-

duglig person, så blef denne öfverllyttad till en annan

rote, hvarest sådana saknades, och der tagen. Äfven

på detta sätt kunde officeraren ur hela skaran icke

frafuleta mer än 246 enligt hans omdöme anlagliga

män. Bland dessa märkas, 61 sälerl-torpare, 37 sä-

teri-, 48 preslgårds-, 11 fogde- och iänuiäns- samt

13 gästgifvnredrängar; 28 lösdrifvare (?), 10 socken-

skomakare. 11 socken-skräddare, 6 klockare, 5 orgel-

nisler, o. s. v, Enhvar bland dem, som befriades,

skulle på stället erlägga till de utskrifna 6 d. s. m.

Den. som Icke vid mönstringen ininnnit sig, ansågs
sjelfskrlCveo. — I Skaraborgs län fnnnos bland 2,043
nppskrifna blott 215 krigsdu2:liga; ehuru man tog allt,

hvad lagas kunde. Lnndshöfdingen i Elfsborgs län in-

berättade, att bland 2.003 derstädes antecknade fnn-

nos blott 157 anlasliga, och att omkring lOO gömt
sig undan. Han förklarade sig omöjligen kunna för-

skaffa konungen de 400 begärda roteringskarlarna. så

framt ej sågare och mjölnare m. fl. finge tagas. Karls

åtecknade svar innehöll, att landshöfdingen skulle rätta

sig efter undfången befallning. Men fram på året

1718 förklarade denne om igen. alt saken var omöjlig;

emedan, sk ref han. karlarna hafca dels rymt lill an-
dra län. dels sä undanstuckit sig, att jag omöjligen

kan få dem fram. ') Karl vidhöll dock sin åsigt. År
1718 t. ex. befallde han guvernören i Skåue, gnnst-

*) Riksark. Landshöfdinuarnas berättelser Mi6—iliS.
Samt Linköp. Bibi. Ark. Beskrifning om Karl den
tolfte.
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linjren Hård, att i >lä!iet lör tio oilnglijra roterinjrs-

knrlnr. som bIiI\M framsläihla. lj\la i socknarna upp-

söka anilra, som voro hnväntlbara och deipa i rege-

mcnleina insalta flem i de odnjriijras siiillp. Pa {]{' s^

nyanla2:nas förut inncliafda jordläjrnnliotor skulle H^rd

dcr«'mot sälta de oaritajilijra ^ol^"^in*r.^ka^larna; ty,

tillade kounngeu, fificrn han i nödfall f^kölas lika sä väl

af en till krig oduglig, som af en fullkommen karl;

men till befordrande af vår tjcnsl äro de ej lika an-

vändbara.
Se här elt annat dra? I PA Karls bolallninsr hade

landshuriliniren I Skaraborgs läi! saniniankallat den lör

nya roHMMiigcn arilecknade folkiiiansrden li!l den 8 Fe-

bruari 1718. 13ioll en enda karl koin lillstädes. Lands-

bördlngen inbeiätlade lörliällandet till Konungen: men
fick tillbaka en skrapa derlöre. att lian icke strängare

näpste folkris olydnad och kroncbeijeningens slapphet,

hvarjeiiinle ban botades med alsäilning, i fall ban ej

bättre bevakade sin egen myndighet och konungens rätt.

Se bär ett tredje drag! Görlz bi-rätiade lör ko-

nungen, huru i släderna en hop löst folk lät skrifva

sig som cesäller eller som borgare och gerna belallo

i skatt öfver sex d. s. lör alt sålunda blilva fria frän

den nya rolrringen. Görlz tillaile: af dessa personer

skulle ers mnjestUl kunna få en god försliirkning till sina

troppar. Man kunde nämligen till soldater taga alla

deWy som under de tvä sista åren låtit skri/va sig i

egenskap af borgare, och som icke gi/va någon be-

iijdligare gerd. Men detta uppdrag måste an/ärIros

ät hurtiga officerare och icUc åt landshä/dingnrna;

ty jag finner mer och mer att allt, som smakar krig,

är sistnämnde herrar förhnlUgt. Också vciksiälldes

ntskrifningpn i släderna ar 1718 sa strängt, att t. ex.

i WcAii) bicfvo alla drängar och 20 borgare tagna,

Iivarlörotan i November samma [)r 15 borgare mäste

I brist pel drängar köra foTor till vestra gräuseo.
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tvangs-vXrfningen.

Likasom tre- ocli fi^mmännlni^s-rogementerna fall-

stät)(lig:n(les genom socken-knektar ocii nya roterings-

karlar; på ungefär samma sätt och inom samma folkklass

sökte Kail sediMinera fylla Inckorna äfven i sina värfvade

re£:ementer. Beslutet iJerom fattades I medlet af Juli

1718. Landsliöfdinjrarna, t. ex. den i Wexiii ålades

att frän slit Län anskaffa 228 man. Han skulle först

efter folkmängden bestämma, liurn mani^a deraf borde

tairas ur bvarje länets föp^deri. Sedermera skulle han

fögderivis kalla tillhopa alla der befintliga personer,

som ej voro rust- eller rothållare eller deras vargerin-

gar. Till de samhällsklasser, inom b vilka den nya

roteringen nltogs, lades denna giing också brnksfolk,

djekn:ir m. fl. När nu alla sådana personer blifvit

samlade, skulle landsliöfditigen på bordet framför dem
lägga de värfningspenningar, som crbjödos, nämligen

hundrade daler för hvar soldat oc!i femtio för hvar

ryttare, allt kopparmynt, samt ujipnninlra dem att fri-

villigt låta sig anvärfvas. Den, som då sjeifmant er-

bjöde sig, skulle få stiga fram och taga sin bestämda

summa och dessutom 10 d. kpm. i förhiijning-. I brist

på frivilliga rekryter, skulle genom lottnin? det erfor-

derliga antalet ändock, tag^as. Och. tillade konungen,

om i hunnen sammanbringa mera manskap, än hcad
ofvan hefalldl äi\ skall sådant lända oss till serdeles

nådigt välbehag. Dessutom och för att, souj del bette,

bestrida omkastningarna ntlofvade konuttgen för hvar

karl, som anskaffades nr länet Ijngu daler åt lands-

höfdingen, och lör hvar karl ur fögderiet tjugu daler

åt kronofogden, allt kopparmynt. ')

') Enligt Gahm. Något sednare tyckes Karl hafva ändrat

sig Sii till vida, all de på olvnnnnmRde sätt tagna rekry-

terna skulle användas till trosspojkar. Riksregistr. d. 9
Aug. 4718.
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För lifsmedels foitskaff^inde dels genom föror dels

grenom klöfjnride behöfdes under norr.ska f.'iltt;igpn inånga
biide trosshästar ocli trosspojkar. För sådant ändamål
började mau i synoerbet 17 18 ulskrifva både hästar i)

och ungdora, den sednare från lio till femlon eller

aderton år; och ansläJldi^s jagt efter sådana tiggar-

gossar, som möjligtvis kunde lör ifrågavarande äuda-
ruål begagnas. En samtidig rimkrönika skref:

Hår fallas yosfnir och, som karlar kunna blifva;

Ty kungens ordres kom, inan skulle gossar skrifva,

Som ifrån lio och Ull femlon år ha galt.

Del var elt farligt ränn, förr än man dessa fåll. -)

POST- OCH BERGS-KNEKTAR.

Posthemmanen hade fornt varit befriade från både

soldatrotering och drasrorihåil. bvadan ock derstädes

bosatt sig ett större antal manspersoner än för jord-

bruket behöfdes. Redan I Februari 1716 påbjöd der-

röre Karl, alt af livarje sådant hemman skulle utskrif-

vas en soldat. Man hoppades att här mer än annor-

städes bekomma friska och dugliga karlar, bvilka ock
derföre bestämdes, icke till de vanliga regemeuterna
ntan till Ilfgardet.

Också bergslagerna hade tillförene i åtskilliga

punkter varil befriade från pliglen att anskaffa soldater;

bvilka fördelar bllfvit bekräfiade också af Karl den

tolfte i början af dennes regering. Meu längre fram

t. ex. under soldatbristen 1712 tvingades rådet alt äf-

veu från dem utlaga mer manskap än förut. Åtgerdeo

•) Linköp. Bibi. Ark. Beskrilning om Karl den tolfte.

^) S. st. och Linköp. läns Ark. Kgl. bref, samt Fr. min.
br. den 6 Mars 1717. T horsjö Ark. Blackstadii bref

till grelvinnan Stenbock år 1717.
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blef öfverklagad, men af Karl ar 1717 stadfästad. 1

strid mot förut gifna liiflen blefvo ock under de äista

aren värfningar anställda bland bruks- och bergslags-

follv. ') och man tlniier vid samma lid ett bergsrege-

mente omtaladt. ^} Dessa nya bördor anfördes seder-

mera såsom bidragande till bergshandleriugens förfall.

UTSKRIFNIiNG AF STUDENTER OCH AF SKOLUNGDOM

hade i äldre och mindre lagbnodna tider stundom blifvit

också med vald bedrifven; och man har från Jolian

den tredje en skrilvelse, som tog djeknarna i försvar

mot dylika ingrepp i deras friheter. Under tretli-åra

krigets behof af soldaier, kastade väl regeringen om
igen sina blickar åt samma håll. dock ej mer i afsigt

alt gå vålilsamt tillväga. Läroverkens föreståniiare

blefvo i siället anmodade om att till krigstjenst öfver-

tala sådana sina lärjungar, som visade mindre anlag

för vetenskaplig sysselsätloing Men under Karl den

tolftes krig och redan 17 10 tillgrep man åter slrän-

gare medel, och studeuler och skolungdom, serdelfs i

Finnland, ålades ait deltaga i landels försvar; ännu

dock hlott för tillfället, ty lagligen voro de fria från

ntskrilning. En sådan fördel blnf under dessa lider

mycket efiersökt. Troligt är derlore. att en och an-

nan begifvit sig till läroverken eller der qvarstannat,

mindre för alt taga till boken, än för att slippa taga

till mnskötten. Detta släck Kari i ögonen, när han,

hemkommen från Siralsnml, beslöt fortsätta kriget,

och sii°^ sig om efter behöQigt manskap. Redan den

3 Februari 1716 påbjöd han, alt unga och friska drån-
gaVy som besökte skolorna, endast under sken af att

'] Riksark. Bergskoll. till Göitz d. 22 Nov. 47^8, och
Bergskullegii berällelse d. 47 Jan. 4749.

^ S. st. Landshold. i Westerås till Karl d. 20 Sept. 4748.
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idka bokliga konster, men som lefde i lättja och för-

förde den öfrign ungdomen, skulle från läroverken

bortrensas och anses sjelfskrifna till konungens garde.

I följe kära/ ålades läroverkens, sä skolors som aka-

demiers, föreståndare att ät en till stället skickad

gardes-officer gifra anvisning pä den ungdom, som af
dylik anledning borde tagas. Päbuilet väckte luycki-t

missniije, mycken oro. Hur det mottogs i l-ppsnla

känna vi oj; ineii i Lnml var det nära alt föranleda

ett större upplopp. Ryktet ville veta, all alla i nämnde
höj-sko'a inskrilna slndenter, äfven de, som vistades

på länder, sknlle inkallas ucli i närvaro af en {r.irdes-

officer lörljöras, octi de mest oknnnig-a eller osedliga

till gardister taiins. Dervarande professorn I!ire. fa-

der till den bekante språkforskaren, säges hafva mot
nämnde åtg^erd uppretat uuidomcns sinnen. Följ len

blef. a! I stuilenterna samlade sig beväpnade pa aka-

demigården oc!>- vägrade att undergå ifrågavarande

examen. Rydelius, den mest ansedile bland professo-

rerna, sökte, lugna dem ; men besvarades med skott af

löst krut. Slutligen lyckades lian dock att åtminstone

för tillfället afsl\ra alla våldsamlieler. Kort derefler

och under konungens frånvaro I Norrge ulgaf Salomon
Cionliielm en Ingnande förklaring, ocIj Tire flyttades

undan till Linköping. Karl sjelf lycki^s hafva fnnnit

för godt att gifva ef.er ocli låta åtujinstone för Lnnds
högskola falla ett förslag, som så häftigt uppretade

niigdofnen.

Vid gymnasier och skolor deremot sökte man med
mera stränghet genomföra ål2:erden. Närujare kunskap

cm förhallandet halva vi blott rörande Linköpings stift.

Dit hief af konungen under våren 1716 skickad en

löjtnant Cronhioif. som fordrade af lärarna anvisning

pa osedliga eller till studier opassande ynjilingar. Skoi-

uiigdomen började vid ryktet härom smyga undan åt

landet, och lärarne sökte skydda den så länge miij-

ligt var. Men Cronhiort påstod, alt de, som undan-

dragit sig, borde anses som sjelfskrifna, och han ho-
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tade det tredskande domkapHIet mfd konnnjrens oiii^d.

Efter mycket pinl blefvo sIn(/l'^<Mi 6 jryirnKisisicr löre-

slairna och lill yKtMiiiera säkerhe! \]fi slolld insaila. ')

GiMioin fuiliöiier tyckns dock llere bland <lem Iinfva

sedermera blirvit befriade. Äfven j stiHels lägre sko-

lor letade Cronhiort efler r<kryter, ehnrn med (ö^a

framgåiisr. Älskilllga blefvo ('ock tasriia liär, liksom i

de »indra stifleii. Är 1718 .irlck konungen mycket

strängare till väga. Da sknile a!l skoiiingdoin -) ställas

i jtMjinbredd med rikets lösa hefoiknin? och niiderkastas

det värfnings-tvång. vi här olvan beskrilvit. Sådana

med vald eller lock tagna ynglifigar al<'rvänile »Mter

konungens död ej sällan till boken; livarfiire man ock

uniler efterföljande lider sliiiidoin anträffade presler,

hvifka i sin ungdom tjenstgjort som krigare under

Kar) deu tolfte.

GÖRTZ*S FÖRSLAG Til L BeVÄRlNG ! FINN-, EST-

OCH LIFFLAiND.

Ett sådant blef verkligen af nämnde herre under

denna tid o}!pgj(<rdt; eliuru länderna redan voro ocb

Dagra bland dem länge varit i Isaiens vald. Förslaget

skuile emedlcrtiil smickra ko!inim"en genom föres! äll-

nlngar om miijiiglieten af landskapens äleivinrianile ocli

om de mänga krigare, som derilVan skulle eiliällas;

nämligen ej mindre än 40,000 soidal(M- frän Finnland

och 20.000 dragoner frän Est- och LiiTland. Se här

den plan, Görfz framlade. Till grund lör den samma
anlogs. att konungen egde räll att godtyckligt an-

vända all i nämnde landskap varande jord. Med stöd

härar skulle han af h varje hemman i Finnland krälva

') IJnköp. Domkap. Ark. hela 4716. Skara Domkap.
d. 21 Mars 4716.

'*) Troligtvis dock blott de uppväxta och vapenföra.
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en soldat och af hvarje hakeland i Est- och Liff-

land en beriden dragon. Om nu varande eg:are icke

ville eller kunde delta fullgöra, skulle hemmanet till

arf och eget öfverlemnas åt någon annan, hvem som
häldst; endast denne fullgjorde besagda villkor. Lägen-

heten beliöfde ej vara uppodlad, emlast sold;it eller

dragon af densamma uppställdes. För en jordegare,

som redan lidit af pcsl och krig^ tyckes det, sk ref

Görlz, vara ganska hårdt alt till slut drifvas från
sin egendom derföre, att han ej kan imderhålla nämnde
beväring. Mänga torde ock derigenom blifva olyck-

ligare än förut, och sålunda förtjeua medömkan. Men
om landets äfcrbcbyggande och försvar lemnas ät nu
varande egendomsherrar, torde dermed dröja ännu
femtio år, till skada för hela orten, som sålunda blif-

ver ouppodlad och värnlös. Hvarje fosterlandsvän

måste dcrföre i underdånighet vörda och berömma
den landsfaderliga omsorg, hans majestät skulle genom
nu föreslagna påbud ådagalägga.

Emedan nämnde landskap under Karls ålerstående

lifstid förblefvo i tsarens vald, kunde planens verk-

ställighet icke komma i fråga. Men både dess inne-

håll och dess tillvaro äro betecknande för Görtz och
för hans sätt att gä till väga.

ALLMANNA UPPBÅD.

Vid några vigtigare tillfällen under konungens

frånvaro läto rädet eller hemmavarande höfdiiigar upp-

båda man ur huset lör att lillhaKadrifva inträngande

fiender. I förstone hyste Kar! näL^ot misstroende mot
sådan beväring; men nöden under de. sednare åren

tvang också honom att densan)ma tillgripa. Gräns-
orternas, älven skärgårdens allmoge blef derlöre gång
efter annan kallad till vapen samt ordnad under ser-

skilda officerare, hvilka skulle af folket bekomma un-
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derbåll och lön. Härip^enom lades väl på undersåtrarna

CD iiy börda, hvilken dock i anseende till de fort-

giiende krigen ej mer knnde undvikas; och år 1718
utsattes en plikt af 20 d. s. för en bvar, som icke

hörsammade ett lagiigeo förkannadt uppbåd.

UJELP- ELLER LEGO-TROPPAR.

Vi minnas Karls år 1700 fattade besint, att, så

vidt möjligt, balla sig oberoende af bundslörvandier: ^)

han och svenskarna skulle ensamma vara nog till fien-

dernas besegrande. Också hade han under de följande

sju åren icke begas:nat andra hjelptroppar, än nägra

mot August upproriska polackar, och dessas odusllghet

ökade afsmaken för slikt undersiöd. Först begäret

alt krossa Peter och sedermera nöd och förtviflau be-

vekte honom dock 1708 och 1709 ati söka kossacker-

nas, zaporogernas och turkarnas biträde; men alla tre

gångerna utan att derigenom något hnlvudsakligt vinna.

Med ingen bland det kristna Europas fnrstar. undan-

lagande Stanislaus och adminislralorn Kristian August,

knöt Karl så nära förbund, alt han derigenom erhöll

troppar till understöd. I denna sin politiska ensamhet

hade han mycken likhet med farfadrfn, ehuru af olika

anledningar. Karl den tionde sökte, men afvisades;

Karl den tolfte söktes, men afvisade.

Värfvade utländningar hade den sednare ofta an-

vändt; i svnnerhet under åren 1707 och 1708. Den

ständigt växande folkbristen inom Sverge föranledde

honom att under de tre sista åren lata i främmande

land lega i synnerhet matroser. Men den lika stora

penniugebristen gjorde, att endast ett ringa antal kunde

på sådant sätt anskalTas.

•j Se SI. 91.
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Hit hör ock nnderfianrllln^pn 1718 mod sjörörmrna

p5 Mail;i2:ascar; pit fnolstyckn lill nndiMhanJlinyen 1709
mod Zaporogerna i Ukräo. HäroiD mera framtleles.

OM SOLDATBRISTEPf.

Honj^orsnöden 1696 ocli 1697. ppsfpn 1710 ocfi

1711. saiL't de oiippliurli^a krlfr<Mi alMsedan r^r 170*0,

dessa tre landspl.i^or liade I belydligr iniin minskat be-

folkningen, i syiifierliet den manlis-a. Det bief mer och

mer svart alt erhålla soldaler; också derlöre. att kri-

garen hade under Karl den tollte alt vänta en ytterst

svår tjenstsörinir och en nästan säker död; hvjiriör-

nlan folket började afskränimas genom de onppliöriiga

Beileilag. som frän och med 1709 hade, med undanlag

af Stenbocks iväime segrar, oupphörligt förlölji svenska

vapnen. Karl sökte på hvaijeiiafida sätt locka nya

sknror till fanorna. Krigrarnes ,'-jeiriå«liga nppförande

blef allllör ofta lemnadt onäpst. Deras löner skulle

år 1715 betydligen ökas. .Med öfverlrädande af hvad

indelningsverket medgaf, belnlldes ock rotebönderna

att at sina soldater anskaffa täll, kittlar och stora

iratröiräd, och en annan pang att åt håfsmänuerna
gilva bättre och varmare kläiler än förul; detla^ skref

konnngef). till rotens egen lisa; nämligen på det folket

icke mätte förkylas och dÖ bort, och roten deriyenom
betungas med uppställandet af ny båtsman. ') Konuiigen

sökte ork skaffa soldaterna bädre underhåll, dels ge-

nom anlägiranile af stora förrådshus, dels genom in-

qvartering i larjdskaperna.

Men uudersåtraino voro nfarmale och hade

föga alt jiifva. Oaktadt konungens beuiiidnnden. blefvo

soldaterna mången gång illa lödda o(?1i illa klädda;

och de liksom hela befolkningen ådagalade en ständigt

') Linköp. läDS Ark. Kg], br. d. <6 Okt. 4746.
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växande oviija mot krijrstjpnsten. Gnstaf Cronhiplm

anmäl(l«*, att cIp under suckan och tårar vandrade från
hemmet. M Maiijra rvrndf ock lill IrUidels sKo^slrakter

för at! slippa iiiulan nl.>kiiriiingarna, ocli hie.vo nästan

allliil pönida och sIxyddjHtf» af den liklänkandc aliinugen.

Karl pnhjiid då. att den, som dolde en slik rymmare^
skulle sjelf vara förfallen lill krigstjenst ; — att den,

som angåfre en sådan, skulle fä i belöning tio d. s.;—
att. om en slik rijmmare finge i ett hemman mat och

herbergCy men icke angåfves, skulle kronans officerare

hafra magt alt efter ransakning laga ur samma hem-
man någon bonde eller dräng, och det utan lega. -) —
Mjinsa siynipadf» sina liMninar eller skaffade si;;: öppna

bensar eiulast för alt vid ntskrifninjrarna slippa undan.

Karl befallde dä i Den^niber 1717, att alla sådana
persönery om de oaktadt stympningen ännu vore an-
vändbara till krigsijenst, skulle dertill tagas, sedan de

likväl förut erhållit femlon par spö. Men, om de

blifril genom stympningen alldeles odugliga, skulle de

afslrafjus med trettio par och med lifstidsarbelc å
Marsirand.

Emedierlid Iiade soldat- och bjltsnuinslegorna stigit

sa hös!, att roteliallnrne icke niä?lade anskaffa det

folk. konon^en fordrat. Dä befnllde Karl, alt t. ex.

bälsmansl<\iran, soui sligil lill 70 ja 100 skulle ned-

sällas nu 20 d. s., enlis:t stadgandet af lOÖO, och

att landsliö!il:n?arna skulle allvarligrn vaka öfvcr efter-

lefnaden. •') Men genom livad niedel samme ämbets-

män skulle tvinira de fria drängarna bäde alt blifva

båtsmän och att niijas uied den lägre summan, derora

förmäldes ingenting.

En annan ätgerd blef för mänga bland allmogen

ganska kännbar. Vi minnas, bura Karl vid denna tid

afikedade sina lifdrabanter och i deras ställe iurällade

') Rådsprot. d. 27 Dec. 4718.

'j Linköp låns Ark Kgl. br. d. 47 Juli t7t7.

*] S. SL Kgl. br. d. 45 Kov. 4746.
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en så kallad Lif-sqnadron, bestående af 360 de ut-

märktasle karlar inom liela svenska ryttfrief. ') De
rnslhållare, hvilkas ryttare blefvo för sådant ändamål
tagna, flngo al konungen som ersäftning 100 daler i

mynttecken; men måsle för rnstliållet anskaffa ny ryt-

tare med häst och mundering, hvilket kostade dem
kanske tre gånger så mycket.

FEMTE KAPITLET.

OM KRIGSMEDELS ANSKAFFANDE GENOM SKATTEU,

GERDER M. M.

De olika salt, som dervid användes, voro främ-
mande underhålhpenninfjar. gamla uäagörs förhöjning,

uppha ndlings-afgiften , krogskatten, öfverflöds-afgiflen

och magasinshjelpen. En hvar bland dem skall, jemnte

åtskilliga andra lörslag, serskildt omtalas.

FRÄMMANDE UNDERHALLSPENM>GAR.

Vi minnas, huru den fosterlandsstolte Karl den elfte

sökte befria svenskarna från förödmjukelsen af att

uppträda som legoknektar åt andra folk. I krigets

början hade visserligen Kari den tolfte uppburit af sjö-

inagterna något understöd i varor samt 200,000 r. d.

i reda medel; delta sednare dock i följe af ett ömse-
sidigt fördrag och icke såsom underhållspenningar en-

ligt gamla sättet. Ty också han, och än mera han
var lör stolt att begära några dylika, och sjömagterna

Se 3G. 420.
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ville pj heller sådana bevilja; ntan hoppades och iin-

sKade Ivärlora, att bristen skulle tvinija Karl till fred

med Angust; dock, som vi veta, (örgälves.

Det andra politiska partiet i Europa ut2:jordes

förnämligast af Frankrike. Flere gånj^er erbjöd det

förbund och penningebjelp; Karl höll sig dock i det

längsta till sjömagterna. Men uppträdena i Turkiet

vände slutligen hans sinne från dem och till Frankrike.

För att lätta Stenbocks tyska fälttåg 1712 och för att

vinna Sverges bevågenhet lemnade ock konung Ludvig

200,000 r. d. Slutligen blef Karl genom nöden tvungert

att till någon del åter inträda på den bana, fadren öfver-

gifvlt. Han afslöt med Frankrike ett förbund, enligt hvilket

Sverge skulle bekomma 600,000 écus årligen. Meu

kort derefter dog konung Ludvig, och den nya franska

styrelsen blef mot Sverge mindre vänligt sinnad och

hotade att indraga nnderhållspenningarna, i fall Karl

icke beqvämade sig till fred. Några andra främmande

penniftgennderstöd än dessa och de turkiska har Karl

den tolfte, oss veterligen, icke bekommit.

GAMLA UTLAGORS FÖRHÖJNING.

Redan förut är omtalad den gerd eller kontribu-

tion, som 1699 påbjöds och 1713 utbyttes mot Karls

så kallade skattningsgerd; ') likaså, huru af denna sed-

nare föranleddes missnöjen, olägenheter, falska upp-

gifter, meneder m. m. Mycket underslef egde troligen

rum inom alla samhällsklasser, och man omtalade^

hurn de rika lyckades genom motor åt ämbeismännen,

få sina egendomar alltför lågt uppskattade. Kronans

inkomster minskades ock. Karl lät derföre år 1716

i hvarje län nedsätta en nämnd, som skulle undersöka

') Se ai. 20. 25. -JSO. -183.
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skaUnin2:s-npp{ririprna för 1715. Den förnnlodfie mycken
frjiarirrlsc, iiiNckcl lr;»ssrl och mycket besvär: Uuids-

liöfdiii?:*'!) i Liiik{)|>iii2f t. rx. juivärnle derpa 77 d;>irar.

Kion.jiis vitisl blef dock rifijra; i ÖsteiRoihind 1.-11*2. i

^VesIm;)nl;uld 4.547, r. d. ') Einedaii konungens vilja

var känd, jriimo alskilli?a skallniiiirsinäii iill väa^a med
mycken .siräiisliet ocli höjde liifrrnlieteiiias taxeiutirs-

värdeii belydliji^l, Umlersalrarne ropade: del är ej ko-

nungens vilja, ad vi så utarmas. Den \)ä .sin titi rykt-

bare skallningsniaiinen Prylz svarade: dcroni heliymrar

si(j honungen [öga; endast han får sina påräknade
penningar. En annan ?ai!ir sade samme l'rylz rent

ni: jag söher honungens fördel och, soni^en ung man,
min egen befordran. Dylika upjjlräden och d>likaoid,

de scdnare Ull och med framdrap:iia inlör ofrcnlliir dom-
slol, jrjorde ocli masle jiöra ond blod och öka oviljan

inol skall ninjfsjiei den. Mindre retsam var ijamla krigs-

gerden. Med slöd af dt=ssa omsländislielcr blef ock

Kari af Görlz och af von der Nalh -) ölvertalad att

1717 äter införa den sistnämnda. Pal)ndet härom var

för uiidcrshirarne mycket välkommet i böijan; men
icke sedan de fatt närmare reda på saken. Ty när

no Karl päl)jöd nämnde gamla gerd. blef den i ocb

med dcisanima lördnbblad. etnot hvad i\v\\ var IÖ99.

Skatlehen)!i!anet jraf lörnl 2 och frälsehemmanet 5 d s.

Kn belades t\{n förra med -i, del sednare med 10. snart

15 d. s. Släilerna tilljjopa galvo före 1713 i gerd

100.000; snen oakladt aflagande förmäira sknlle de

Digöra ar 17 17 dnbbla och hr 17 18 fsrdnhlila sum-
man. •*) Det oakladt sleg gerden ej mer än 200.000
d. s. öfvcr sisla skatlningen; så djupt både folkets

förmögenhet .*-jiiiikit.

•) Kiksark. Landshnfd. till Karl från Westerås d. 26 Not.
il\'i\ rrfin Linköpini.' d. 23 Nov. ni6

'j Säfslaholm. \(^n der Nalhs lörsvarsskrift.

') Anseende alla dessa förhöjda summor påminna vi om,
hvad anmärkt ar 36. 437.
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Det var icke blott gerden, som uuder dessa år

blef ökad. Det samina skedde ock uied brefporto ocb

i de flesta fall med tullnmgälderua; ehuru vi dels

icke käuua, dels icke liiuna beskrltVa euskildlieterna

dervid.

Det var ock under ifräs^avaraude lid. som Karl arbe-

tade pä deu förut ') omnämnda skalleförenklingeD. Föl-

jande må derom tilläggas.

Vid betraktande af flere Karls ätgerder finner man,

huru han sträfvade efter ett beskattuiugssätt, hvilket

skulle i sä hög grad som möjligt vara både mycket

gifvande, rättvist fördeladt samt enkelt och lätt öfver-

skådligt. Omkring 1712 uppenbarade sig denna rigt-

niug i afseende på hela skatteväsendet. Han ville

sammanslå alla gerder och tillfälliga pålagor i en enda,

<leu ofta omtalade skaltningsgerden. Något dylikt till-

ämnades ock med grundräntorna, de gamla skalteraa.

Arbetet dermed gick dock långsamt; tills Karl efter sin

hemkomst pädref detsamma, så alt år 1718 nya jord-

böcker skulle införas. Konungens död afbröt verk-

ställigheteD.

CPPHANDLINGS-AFGIFTEIS.

Den påbjöds årligen och första gången i Februari

1716 och bestod 1 en gerd, alldeles godtyckligt laggd

på alla Sverges innevånare, och tämligen godtyckligt

afpassad efter deras samhällsställning och förmodade

tillgångar. Beloppet utgjorde är 1718. t. ex. för ge-

neraler, biskopar, grosshandlare och förmögne bruks-

patroner trettio d. s.; för majorer med vederlikar fem-

ton; lör kaptener, förmögne krämare, förmögne handt-

verkare m. m. tolf; för kyrkoherdar vid större gäll.

') Se 2». 420. 483.

l'ryxells Ucr. XXVIIL
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löjtnanter, fänrikar, notarier, bers^mästare, smärre krä-

niare och handtverkare nio: för lektorer, rektorer,

kyrkoIior«lar vid smärre ?[äil. underofflcerare. ringare

handtveiksgesäller tre; för liöniler med liiistriir och
femtonjiriza barn, sam! lör drang-ar octi tjenstetijoii iivar-

»lera en daler och fyra öre. Skatten tyckes halva för-

sta aret blitvit utkräfd i redbara penningar; men för ar

17l9medjrars dess utgörande i nödmynt. Kungörelserna

omtalade, horn 7}ian icke te i/lade om undersåtrarnes yoda
vilja all nämiule affjift belala; dels emedan de voro

derlilt förbundna, ') och dels emedan man eljesl skulle

sakna medel till en högst åslundlig freds erhållande.

Afgiflen. lofvade man, skulle användas till inköp af kro-

nans behof: deraf namnet upphandlings-afgiflen.
U[ip(jnningeu tillhörde konungen och Görlz; ehnra

den förre icke ville sjelf oinedelbaiiigeu synas. Han
sköt i stället hvarje ar kondibutions-ränleriet framför

sig. Till ex. i December 1717 sände han till nämnde
ämbetsverk följande skrifvelse. Det är vår nådige

vilja och befallning^ alt i läten för tillkommande är

1718 påbjuda en upphandlings-afgift, sådan som när-

laggde utkast gifrer tillkänna. -) Ämbetsveiket lydde

och utfärdade i sitt namn den föreslafvade kungörelsen.

Det hette: konglig maJLSläls ständers fullmäjtige ära

föranlälna att till kreditens upprätthällande utskrifca

följande upphandlings-afgi/l. o. s. v. Troligen tillgick

det pä samma säit, när afgifteu i Februari 1716 första

gängen paböds; likväl vågade man dä ännu icke be-

gagna rätt egenmägtiga ord. Det hette: kong Iiga ma-
jestäts trogne ständers fulhnägtigc i konlribufions-ränte-

riet hafva stadnat vid det rådslag, att till rikets be-

hof bör utskrifvas följande upphandlings-afgift.

Delta det första nya under görtziska liden utgångna

') Dermed afses ofta n;imnde riksdagsbeslut af 1686, 1689,

4693 samt HIO. Se Ä6. m,
*] Riksreaistrat. Karl till kontributionsränteriel den <0

Dec. nn.
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skaltebad ejer sin stora märkvärdigliet. så^oin inoe-

hallande ivh vii^tiga bestaDdsdelar, hvilka ofta i de

följande aterflfmas. Först de obestämda ordalag —
rådslag, bör — med Iivilka föreskrifterna afgåfvos.

Här liksom framdeles fästa vi medelst spärrade stilar

läsarens up[»märksamL]et pä sädana uttryck. För det

andra, att Karl icke sjplf pähjöd afgifien utan gjorde

det genom kontrihutionsränterief, livilket icke var der-

till pä nägot sätt bemyndigadt. Om båda dessa be-

syuneriiglieter skola vi längre fram utförligare tala.

Uppliandlings-afgifteu bar åren 1716— 18 gifvit

staten en årlig inkomst af 6 till 800,000 d. s. *)

KROGSKATTEN.

Källare, krogar ocli kaffebus hade redan förut att

bära säväl vanliga skattcM- som tilirälliga gerder. I

slutet af år 1716 blef dem ytterligare pålaggd en af-

giff, beräknad efter storlek<*n af deras rörelse, från

sex daler ända ned till åtta öre s. m. i månaden. -)

Den fick dock utgöras i nödmynt, och steg öfver hela

riket år 1717 till 19,230 d. s. 3)

ÖFVERFLÖDS-AFGIFTEN.

Redan år 1710 hade ständerna infört en sådan;

t. e.\. på vagnar, peruker, tontnnger. åtskilliga kläde-

drägter m. m. Karl fann den småaktig, löjlig och be-

fallde dess afskaffande. I slutet af 1716 blef han dock
tvungen att sjelf tillgripa samma medel. Kungörelsen

) Riksark. Handlingar rörande Görtz. Jfr med Riksdagen
-ITIB, s. 271—273. Summo"na äro nå§ot, men löga olika.

*) Linköp. läns Ark. Kgl. br. d. 10 Okt. och 7 Dec.
4716.

') Riks ark. Handlingar rörande Görlz uppgifva kanske för

annat år -19,144.
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deroui utfärdades i hans e^et Dauiu och hestämde vissa

af^irter; t. ex. lör le, kaffe eller choeolade tva d. s.;

fur utrikes spetsar fyralio; för sidenkläder eller ut-

rikes tillverkade guld- och silfverpryduader tjugu

—

fyratio; för sobel, hermelin eller svarta räfskinnsfoder

fyratio—huudra; lör bättre hattar tre—sex; för dyr-

barare liksvepning tjugu—lyratio; för vagnar tio— femtio,

allt d. s. Eho, som brukade nägou af dessa varor,

utan att hafva sig dertill anmält och genom erlaggd

skatt berättigat, skulle betala den seduare fördubblad.

Afgifteu erlades hälften i reda penningar, hälften i

nödmynt. Man beräknade, att en förmögen borgare-

hustru, som ville en vinterdag begagna sina förut in-

köpta kiäder, måste derföre skatta 350 d. s.

Till haudhafvandet af denna förordning skulle t. ex.

i Stockholm öfverstäthållaren nämna för hvarje qvarter

en uppsyuingsman, at hvilkeu konungen lofvade för

hvarje angifvet brott en belöning lika stor, som dea
för brottet utsatta plikten ;

— och tillika sitt konungs-
liga hägn mot de angifuas och öfriga undersätares

förföljelser. A andra sidan blef hvarje försumlig upp-

syuingsman hotad med liskalen. Också alla de, som
voro tillstädes vid dop, bröllop, svepningar och be-

grafningar ålades vid tio d. s. m. plikt att angifva

hvarje derstädes synligt afsteg från nämnde stadga.

Sådana föreföllo dock esomoftast. Konungens förnyade

och skärpta bud kunde föga uträtta. Den inkomst

staten år 1717 genom bemälte förordning erhöll steg

till 21,240 1) och år 1718 till 13,050, allt d. s.

Troligt är, att Karl velat icke blott bekomma pen-

ningar utan ock bestraffa fåfängan. Afgifterna voro

nämligen lägre pä de högre samhällsklasserna. Till ex.

för bruket af siden betalades af de högsta ämbels-

mäuneu tjugu, af de dernäst tjugofem, af de lägre

trettio, af bättre borgare trettiofem, af ringare fyra-

tio d. s.

') Riks ark. Uandiiugar rörande Görlz uppgiiva 19,250.
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FÖRSLAGET OM HVARDAGSSKATTEN.

Sommaren 1718 föreslog: Görtz att på livarje

Sverres iunevånare )ä?:ga för hvarje årets da? en af-

gift. lämpad efter personeDs villkor, från tjnsn öre på

de förmög-naste ned till ett halft på de fattigaste.

Man trodde den betalande folkmängden stiga till 500—
590.000 personer, ocb den föreslagna hvardagsskatten

till 27,260.938 d. s.; en snmma dubbelt större, än

hvad Sverge i sin helhet någonsin erlaggt. om man
ock hopräknade både skatter och gerder. Meningen

var måhända ock. att med antagandet af denna nya

pålaga skalle alla andra försvinna. Förslaget fick be-

tydligt motstånd i synnerhet af Höpken. Det skicka-

des väl till konungen, men blef icke antaget. *)

MAGASINSHJELPEN ELLER SJETTEPENNINGS-AFGIFTEN.

Hösten 1718 hotades några landets delar af hun-

gersnöd. Karl påbjöd derföre i September s. å., att

köpmännerna skulle införskrifva och hafva till salu så

mycket säd och salt, som landet behöfde. Men vi

känna den ytterligare fattigdom, i hvilken städerna och

handelsklassen nedsjunkit. De mägtade ej af egna
krafter fullgöra uppmaningen. Med anledning häraf

beslöto konungen och Görtz att utskrifva en ny skatt.

Som skäl uppgåfvos den hotande nöden, köpmännens
oförmåga att densamma förekomma kronans deraf föl-

jande pligt att härom draga försorg -) och att hjelpa

nämnde stadsmagasiner till det förskott af säd och

') Riksark. Handlingar rörande Görlz. Bref mellan Görtz,

Höpken och Cederström sommaren 47-18.

') S. st. Kammarkollegii prot. hösten ^H^.
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salt, som fordrades för att öppna rörrlsen; octi här-

till sades dcFi nya skatten, magasinshjdpen, vara äm-
nad. Karl jemnförde ätgerden. mod bvad Josef verk-

ställde i Egypten.

Förordmnjren Innehöll , att adel. borgare, samt
krigs- ocl) fredsämbetsman skulle för ar 1719 till

kronan lemna en sjettedel af den förmögenhet i

reda penningar eller i omyntadt guld och siifver. som
eohvar egde antingen I handom eller at andra utlånad

eller i allmänna kassor neilsatt, vare sig in- eller ot-

rikes. Afgiflen skulle betalas i samma slags mynt
eller metall, hvaraf förmögenheten utgjordes. Oviljan

mot denna nya börda ökades genom de anmärkningar,

till hvilka den och flere dess enskildlieler gafvo an-

ledning t. ex. 1:0 Magasinshjelpen var i sig sjelf bloit ett

delvis återupptagande af Karls skattningsgerd. hvilken

i 7 17 aflystes och utbyttes mot gauila krigsgerden.

Na blef den för några samhällsklasser änyo och i form

af magasinslijelp påbjuden, så att dessa måste bära

både den gamla och nya pålagan. 2:o Karl hade förot

högtidligen lofvat. det enskilda personers i banken insatta

förmögenhet, skuile pä intet vilkor af kronan röras. Na
liksom vid den år 1713 påbjudna skattningen. ^) blef

dock en viss procent deraf tillgripen. Man liireställde

Görlz olagligheten, våJan; D}en fåfängt. 3:o Prester

och bönder befriades. Det ^'a% ut, som man fruktat

massan och dess ledar»\ 4:o Af kapiialer i nödmynt

fordrades ingen afgift. Det sågs. att man ville komma
åt blott de redbara medlen. Delta visade sig också

deraf, att 5:o Karl. som nyss förut atlyst de gamla,

goda penningarna, karolinerna, plåtarna ro. m. och

förbjudit deras användande i Iiandel och vandel under-

såtrarne emellan, nu. och nar det bUf frågan om afgift

till kronan, förklarade dem, men blott för sådant bruk

gällande. 6:o Flere vid skattDiogsgerdeu förekommande

») Se S5. <25.



39

ölägenheter ') visade si? ock vid ifragravarande magasins-

lijelp; t. ex. att penninirekariar, handelsmän och näringrs-

idkare ville på intet villkor iipp^ifva rätta beloppet af

sin förmögenhet, hvilket dock lör argifts-procentens

beräknande var nödvändigt. Man väsade ej Iieller

denna jrangr tvinga dem deilill. Af en hvar, som skulle

erlägga inagasinslijel[ien fordrades i stället följande

förbindelse: jag försäkrar härmed på milt samvete^

att jag af allt mitt så in- som utom riket egande
guld, silfver, plåtar, myntadt eller omyntadt, stående

pä eller utan ränta, eller hos andra insatt, hafver

betalt sjetle penningen i samma natur, egendomen
hade rid denna förordnings kungörande, och det så

sant mig Gud hjelpe. Liksom borgrarna vid skattnings-

gerden vgi\i} nu alla de skaltskyjdige att i en kista och

genom en pa locket varande öppning insticka sina af-

gifter, utan förbindelse att hafva för någon visat, bura

stora de voro. Allmänt tadlades ett slikt uppbördssätt

såsom det der gynnade den oärlige och pressade deo

ärlige undersåten och skulle locka mäugCD till be-

drägeri och mened.

Von der Nath hade, troligen med häiisyn till denna

afsigt, }ilrat några ord om den möjliga nödvändiglieten

att men pinliga medel tvinga de tredskamle att fram-

lemna deras mynt. Efter all anledning var det icke

hans allvar, ulan snarare ett försök att afskrämma
från hela åtgerdeu genom att påpeka de ytterligheter,

den kunde föranleda. Men ordet iortur kom ut bland

menigheten, och emedan några skrufvar blefvo vid

samma tid åt hären beställda, lade folket båda dessa

omständigheter tillsammans och påstod, att Görlz

beställt en mängd tumskrufvar att dermed tvinga

de motslräfviga svenskarna till sjctlepenningens utgö-

rande.

Hvad som härvid till yttersta förbittring uppbragte

sinnena, var icke blott höjden af den procent, som togs»

') Se 35. 424.
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utan ock sättet, h varpå afeiften beslöts; när detta sed-

carc längre fram mera blef bekant. Karl hade väl i för-

väg: talat om femte penningen; ') meu befallde sedermera

Görtz framlägga ett utkast till det blifvande päbiidet.

Denne gjorde så; men föreslog blott två procent eller

femtionde penningen, troligtvis af farhåga för det miss-

nöje, en högre summa skulle honom ådraga. Men vid ut-

kastets afsändande, bad han i ett enskildt bref, att

konungen måtte. y\^åsom af eget högt behag)) bestämma
sjette i stället för femtionde penningen; d. v. s. att

den. som rgde 6000 r. d. skulle till kronan gifva icke

blott 120 utan 1000. Ers majestät, tillade Görtz, bör

dervid icke finna någon betänklighet. Pålagan kan
nämligen icke anses vara till eders majestäts eget bruk
och nytta, utan till upprättande af magasiner, hvilka

ögonskenligen åsyfta det allmänna bästa och äro för
hela riket samt för h varje undersåtare oundgängliga.

De, som icke vilja till en sådan för dem sjelfra nyttig

inrättning använda sina medel, äro icke att beklaga,

om de tvingas komma det allmänna till hjelp. Endast

pä detta sätt kunna efter mitt begrepp magasiner upp-
rättas och de förborgade goda penningarna åter fram-
lockas. Karl antog skälen och förslaget, och insatte

i det sednare sjette i stället för femtionde penningen

och utfärdade i eget namn påbudet derom. Det skedde

den 20 November 17j8 eller ungefär en vecka före

hans död.

Inom sjelfva upphandlings-deputationen hade för-

slaget redan från begynnelsen föranledt tvekan och

motstånd. Både von der Nath och Höpken afrådde.

och detta, ehuru de ännu trodde blott tvä procent vara

i fråga. Snart ankom den af Karl undertecknade kun-

görelsen, som påbjöd 1 6-/3 procent eller sjettepenningen.

Bestörtningen blef allmän och stor; också inom gört-

ziska ligan, xilla, skref von der Nath till Görtz, alla

äro öfvertygade om, att förslaget kommer från er.

') Så sade Görtz efier konunsens död.
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och alla anse det. som en helvetes uppfinning. Upp-

haod!lnj?s-deputationpn ämnade i början dröja ') uipd det

offentlijra förknnnandet. tills man hnnnit iröra nnder-

dånigfa föreställninarar. Vid närmare besinnande vadade

man likväl icke ett sådant nppskof. Förordningen ut-

färdades; men dagarna derefter kom underrättelsen om
konunffens död.

INQVARTERINGEN

blef efter 1715 en serdeles tung börda. Af öfver-

läjrsna fiender slagna på alla sidor, blefvo svenska

tropparna tillbakakastade på fäderneslandet, som nöd-

gades bysa. föda och kläda dem. icke såsom fredligt

lefvande på rotarna, ntan såsom i krig troppvis in-

qvarterade i landet. De bibeböllo ock derunder många
af fältlifvets ovanor, sjelfsvåldet. öfvermodet. prejerierna»

och landets innevånare misshandlades, så att till och

med ntiändningen von der Nath ömkade sig deröfver.

Till en del sknlle väl krigsfolket betala, hvad det åt-

njöt; raeo detta skedde stnndom till för lågt satta

priser, oftare oordenlligt och oftast, ja nästan alltid

med nödmynt. Nu, sade man, har kriget kommit in

uti sjelfva det gamla Sverge och gnager och fräter

på dess inelfvor.

TVÅNGSGERDER OCH TVÅNGSFOROR.

Redan fornt mycket brukliga, blefvo de för norr-

ska fälttåget 1716 begagnade i stort och kostade all-

mogen många tusen dragare. För fälttåget 1718 blefvo

de påbjudna å nyo och till en alldeles otrolig både

•) Riksark. Handlingar om Görtz. Upphandlingsdpputa-

tionens promemoria d. 29 Nov. iiiS.



42

mängd ocb läogd. Hösten 1718 befalldes hvnrje gård

eller hemman sälja till kronan en viss mängd spannmål

och andra lifsmedel äfvensii brännvin; frän Östergötland

t. ex. Ivä tunnor hafra ocb tva tunnor korn frän livarje

gärd. ') Man beräknade, att nämnde län skulle komma
att aOäta 20,000, Skaraborgs 10,000 tunnor. -) R\ktet

sade. alt enligt konungens bref en hvar skulle tvingas

att sälja till kronan all sin öfverflödiga spannmål. Mån-
genstädes skyndade alUsä bönderna att afiröska, mala

och uppäta eller undangömma sin säd, innan den skulle

blifva för mynttecken borltagen.

Dessa lifsmedel ålades unders«^trarna att sjelfva

frakta till krigets skadeplats, vare sig bohuslänska eller

jemtläudska gränsen: ehuru vägen stundom blcf ganska

lång, som t. ex. då östgölarna skulle köra sin säd till

Uddevalla och vestmanläudniugarna sin till Jemtland.

Äfvrn horgerskaprt måste deltaga i dessa körslor, t. ex.

städerna i Östergötland med 100 hästar och 50 körare;

i Jönköpings län med 110 hästar och ö5 körare; i

Kalmare län med 80 hästar och 40 körare. Af de

närmaste länens städer fordrades än större antal. ^)

För mänga, ganska många uppgåfvos eller dogo hä-

starna af trötthet eller af brist pä foder, och en be-

tydlig del af säden måste nedläggas på vägen; öst-

götarnas t. ex. dels i Jönköping, dels i veslgöta-släderna,

och en stor del af de skjutsande kommo hem efter att

') Lin köp. Bibi. Ark. Beskrifnins om Karl den tolfte.

Del tyckes stundom som sex tunnor måst säljas från

hvarje gård.

') Riksark. Landshöfd. berällelse till konungen den <6

Okt. 4718.

Till ex.
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hafva förlorat både hästar och åkdon. ') Sä vidt vi

hafva funnit, graf kronan betalnini^CD endast i nödmynt.

Saken föranledde missnöje ; sinlli^nn npplopp.

Tili ex. friin Westmanland skulle 80U hästar och 200
körare pa ofvanbeskrifna sätt frakta varor ända upp

tili Hjerpe skans I Jemlland, d. v. s. mellan 50 och 60

mil. Påbudet biel' dem förkunnadt vid ett sammanlräde

i Sala i Juli 1718. Bönderna, som nyss förut forslat

krig^sförnödenheter till Kristinehamn, påstodo, alt vägen

var för läng:, och att de hade för en sådan färd hvar-

ken mal eller foder tillräckligt. När landshöfdingen

det oaktadt fordrade lydna-.l för konungens bud, stör-

tade allmogen ut pä torget och började sorla och ho-

tande lyfta sina käj)par. Landshöfdingen skickade till

df-m länsmannen och nägra ollicerare; men bönilerna

ropade: Slä ihjel länsmannen! slå ihjel officerarne!

slå ihjel dem allesammans! Endast med möda kunde

upploppet stillas och föran bief verkeligec afskickad. '^)

SJETTE KAPITLET.

OM KRIGSMEDELS A.NSKAFFAxNDE GENOM LÄN.

Främst bland sådana må nämnas det Törsta i

ordningen nämligeu:

Riksark. Riksregislraturen samt landshöfdincarnas be-
rättelse jemnlörda med Cederschjöld riksdagen 1719. Sum-
morna lör stHderna äro stundom olika och det tyckes,

som sådana kronskjulsar flere gSnaer varit påbjudna,

ehuru den sista var den svaraste. Al Linköp. Bibi. Ark.
Beskrilning om Kail den tolite tyckes, som d\ lika allmanna

tvångsloror blilvit under iHS tre gånger utgjorda, näm-
ligen i Februari, Juni samt Oktober.

Riks ar k. Landshöfdiogaroas berättelse.
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LANE-FÖRSLAGET 1716.

Under loppet af 1715 hade Karl dels in- dels

utrikes gjort flere försök att fa npplåna penningvar; men
för det mesta frnktlöst. Ingen ville betro honom nå-

gra större summor, så framt icke ny och bättre säker-

het ställdes.

Som sådan föreslog nn Görtz att tillåta långifvaren

taga inteckning, icke blott i alla svenska undersåtares

lösa och fasta egendom gemensamt, utan till ytter-

mera visso också i hvilken enskild persons enskilda

egendom, som han, långifvaren. ville. ^} Denna rättig-

het sknlle gifvas genom sknldsedlar, eller ett slags

nödmynt, kalladt ohlirjationer, ställda på större snm-

mor från 100 till 10^000 r. d. med dera löpande ränta.

Om t. ex. A. lånade staten 2000 r. d.. erhöll A. en

obligation på samma snmma med rättighet att låta den

intecknas i en sjettede! icke blott af alla svenska nn-

dersåtares egendom i allmänhet, utan ock i hvilken

enskild persons. B:s, egendom som häldst. Om nn obli-

gationen icke inom lofvad tid, d. v. s. inom fyra år,

af kronan inlöstes, sknlle A. ega rättighet att af B.

eller ur dess intecknade egendom ulkräfva beloppet,

hvarefter B. finge hålla sig till staten.

Ytterligare beräknade man. att lån lättare skulle

erhållas, om de begärdes i ständernas än i konungens

namn; derföre ville man nu. att det skulle ske genom
kontributions-ränteriet. hvilket befalldes härom öfver-

lägga med Görtz och med Tessin. Sådant var ett bland

de förslag, med hvilka Karl. återkommen till fädernes-

landet, hälsade sina unr^^rsåtare.

Redan den 19 December samma år höll Görtz i

Stockholm den påbudna öfverläggnlngen. Kontrlbu-

') Dock endast i någon mindre del deraf, icke i dess hela

Yärde.
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tious-räoteriet anmärkte, att näinude enskilda inteck-

ning vore olagiiff, ocli att man till beviljandet af ea
sådan, egrarne oäisporda, icke hade mindsta rältigliet.

Det hjelpte ej. Förordningen blef verkeligen utfärdad

ungefär sä, som konungen och Görtz föreslagit, dock
utan att bestämdt uttala längifvarens rättighet tili in-

teckning i enskild egendom. Påbudet skedde icke i

konungens, utan i kontributious-ränleriets, eller, som
detta, enligt konungens löreskriii, ^) kallade sig, i stän-

dernas befullmäglifjades namn. Ordalagen och skälen

voro de vanliga; uämWsan,fiendernas forlfarande hämnd-
(jiriyliel ock oräämätiya afsigter, konungens freds-

kärlek; — m. m. Men kontributlons-räuteriet fram-

ställde i bref till konungen icke blott sina ofvannämnde
betänkligheter i afseende ph den enskilda inteckningen,

utan ock sin farhåga, att dess beviljande skulle väcka
ett eftertänkligt ooäsende, som kunde kullkasta kela

verket. 2) Karl svarade och försvarade sin åsigt. Hans
skäl i afseende på lagligheten var, alt ständerna i

föregående riksdagsbeslut ^) på det kraftigaste förplig-

tat sig att betala alla till krigets förnödenheter görande
uppkandlingar. Med afseende på varningen om blif-

vaude missnöjen och buller, åberopade han samma
riksdags beslut och löften och tillade följande skrapa:

alltså måste våra trogna ständer finnas villiga efter

yttersta förmåga bruka till verkets upprätthållande de
medel, som ännu återstå. Eljest vore nämnde deras

löften blotta ord utan mening, kvilken misstanke eller

anklagelse icke med fog kan dem eller ens någon bland
dem påbördas. Vi förtnoda ej keller, att kontributions-

ränteriets ledamöter vilja påtaga sig en sådan mot
vare undersåtares vilja löpande uttydning. 1 skullen

') Riks ar k. Kontributionsränteriet till Karl, d. 41 Januari
1746.

«) S. st.

*i Härmed pekas på de ofia nämnde besluten 1686, 1689,
1693 och 1710.
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dä råka i ett ansvar större, än i bara kunnen; ty

för en så ringa och inrjom serdelcs besvärlig sak

kunde riket lemnas (ill rof och spillo; och fienderna,

uppmuntrade af vår förbifjenhet, draga pä långbänken
den af våra trogna undersåtare så högt Önskade fre-

den. Don 20 Jcinuari 1716 nlfardadr Karl i eget

Däran en knngöielso, som sfaiHästadc kontriljntions-

ränferiets. och närmare bestämde nyssnämnde, enskilda

intecknings-rädiirliet. Der|)ä blefvo oblijralioner pa olika

summor utfärdade; men Icke af konungen eller i ko-

nungens namn. ulan af kontilbuiionsränteriet och i

ständernas fnilmägtiiies namn. AterbetalningeH lofvades

nllr.vckligen ä kongliga majestäts trogna ständers väg-

nar; och i inledningen sade sig kontrlhutionsränteriet

vara af ständerna till negoliationer och upphandlingar
(d. v. s. läns upptagande) befullmägligade. Vi bafva

ej sett mindsia skymt af nagoi sådant dem gifvet upp-

drag. Men man vill hafva saken sä betraktad, iivar-

före ock nämnde sedlar kallades ständernas obligationer

;

och när Görtz .sökte pa denna säkerhet anskaffa lan i

Amsterdr.m, försäkrade han holläiidarne, alt samma
obligationer vore ständernas förbindelser, af ständerna
lemnade ät konungen att användas, hur han pröf-
vade bäst vara.

Fä voro dock de svenskar, hvilka frivilligt au-

Biälde sig att mot sädana obligationer bispringa med
län. Ryktet sade. att regeringen öfvertalade en Stock-

Iiolms-köpman att lätsa sig hafva mot obiigaiioner

lemnnt staten ell betydligt förskott; och alt man för

denna tjenst gaf honom tvä procent af den diktade

lanesumman; aliisammans för alt locka andra till efter-

följd, men fåfängt.

De lle.'^la försök alt i Sverige fä upplana penniu-

gar strandade säledes mot undersätrarnes oförmögenhet

eller ovilj?). Dä beslölo Karl och Görtz att återigen

vända sig till ulländningen, och så bragles å bana det
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HOLLÄNDSKA LÄNET.

Våreu 1716 afreste Görtz till beriiälte land ocb

lyckades der i September 1716 uppgöra löljaode

öfveronskommelse. Elt holländskt boln» skulle låna

konungen 2 millioner r. d. uiot samma summa i obliga-

tioner, jemnte räftiiihel att sin rikets mynt och drifva

handel med rikets förnämsta varor.

Hvad som lockade holländarne. var utan tvifvel

den vinst, de hoppades af niyntninpren och i synnerhet

af handeln. Görtz hade näsnliffen lofvat dera att få

uppköpa Sverges jero, koppar, messin^ och tjära, och

det till priser, som sknlle bestämmas af kronan, icke

af dess säljande undersåtare. Detta för de sednare

mycket skadliga vilikor ?raf anlednin? till de sa kallade

våffsed/arna oc!i till utbildandet af jernels och andra
bevf/slagsrarors Ivångsförsä/jning ; om hvilka bada före-

teelser mera framdeles.

Vi känna ej, huruvida näg-on del af bemälde ut-

ländska liln till Sverge atlemnats. ÖfverenskommelseD

blef ej af Karl stadfästad förr än i December 1717.

Måhända blefvo holländarne sedermera afskrämda ge-

nom den under loppet af 1718 brädväxande nöden ocli

villervallaD.

TVÅNGSLÅN AF KYRKO-, SKO! E-, FATTIG- OCH

FURMYNDARE-MEDEI.

Under den stora förlägenheten strax efter Pultava-

slaget hade regeringen i Stockholm tillgripit, eller som
det hette, lånat en hop skole- men I synnerhet kyiko-

medel; kanske nied något ständernas begifvande vid

riksmötet 1710. Under de följande sex aren tyckes

dock återstoden af nämnde tillgångar blifvit någorlunda
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lemoad i fred. AU de omigeu tillg^repos, och det dju-

pare än törul, var en bland de åtg:erder, som vintren

1716 i Ystad uttänktes. Görtz afrädde; l> suumiao,

som kände erhållas, var för lilen; men Karl menade,
alt missnöjet deröfver skulle blifva i samma grad obe-

tydligt, 'j och beslöt alltså att mot obligationer och
sedermera mot mynttecken taga eller som det skulle

heta läna alla i riket befintliga dels förmyndare-medel,

dels kyrko-, skole- eller faitigkasse-behallningar. Så-
dan var saken i sig sjelf. Namnet, litteln, ljöd i kun-

görelsen pä annat, pä följande sätt: kongl. majestäUi

öppna påbud, kura myndlingars samt kyrkors, skolors

och fatlighus-medeL med fullkomlig säkerhei till O pro-
cent skola och kunna fruktbara göras. Ystad den 1

Februari 1716. Påbudet innehöll ungefär följande ord

och tankegång. Vi Karl m. m. göre veterligt, atl vi

ogerna förnummit, huru kyrkor, skotor, fattighus samt
fader- och moderlösa barn och myndlingar kommit
att mycket lidu dels derigenom, att man icke brukat
nog försigtighel vid deras penningars bevakande och

förräntning ; dels derigenom, att detta sednare icke

kunnat ske i anseende till brist pä behörig säkerhet,

hvarigenom till egrarnas stora skada, medlen måst
ligga ofruktbara. Nu hafva dock samllige våra trogna

ständers fullmägtige -) med vårt nådiga samtycke upp-
funnit och anvisat en tillräcklig fond, i hvilken alla

kapitaler kunna med fullkomlig säkerhet och med 6
procents ränta göras fruktbara. (Härmed menades
obligationerna.) Det oss åliggande högsta förmynder-
skapel förbinder oss ock att bära noga omsorg för
ofvannämnda medlidansvärda personer och menigheter.

Alla förmyndare, samt alla kyrko-, skole- och faltig-

föreståndare varda derföre i kraft af detta öppna på-
bud allvarligen anbefallda alt till nämnde vare samllige *)

'} Enligt uppgift af Görlz.

*j Så kallade han koiitribuiiungranteriet.

'; Boodesiåudel hade i ki>utiibuUou6-räiiteriet ioga ombud.
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ständers ful/mägdge, namlig-on kontribntionsränterief,

genast, mot erhållna obligationer, inkmna alla så-

dana medel: icke blott hvad de hafva i handom, ul/in

ock hvad de mot ränta utlånat, ') hvilket sednare der-

före bör genast uppsägas och sist inom ett hälft år
aflemnas. Denna var nådiga förordning länder icke

blott till berörde myndlingars och menigheters utan

ock till sjelfva förmyndarnes och föreståndarnas bästa;

% ty att dessa sednare blifva befriade frun förvaltnings-

ansvaret. Vi förmoda således, att de ställa sig denna
vår nådiga vilja till sorgfällig efterlefnad. I annat

fall skola de tredskande enligt lag och författning be-

handlas.

Förordningen blef genast och mycket tadlnd. Då
uppträdde Das jetzlebende Sclivvedeo till dess försvar.

Konungens anspråk, hette det. ära rättvisa. Hur ofta

utlånas ej dylika penningar åt enskilda, som dem an-
tingen till egen fördel begagna eller ock genom van-
vård förspilla, de arma myndlingarna eller menig-
heterna till stor skada? Hvarföre vill man då ej låna

dem åt en konung, som behö/ver dem för att u/föra

sitt rättmätiga krig, och som derjemnte är herre öfoer

allt svenskt både gods och blod; och som vid blifvande

fred skall dem med det snaraste åtei'bctala?

Men hvarken lockelserna eller holet gjorde åsyf-

tad verkan. Myndlingar ocli förmyndare, menigheter

och föreståndare, alia ådagalade missnöje med förord-

ningen och tröghet \\i\ verkslällandel. Konungens
högsle ombudsman kringskickade elt par månader der-

efler påminnelser om mera skyndsamhet, och lands-

höfdingarna flngo sjelfva och utdelade at andra den

ena uppmaningen efter den andra. -) Konnngcn be-

') Stundom synes del, som påbudet icke blifvit utsträckt till

det, som varit insatt i banken och audra offeolliga

kassor.

*) Linköp. läns och Do ra kap arkiT.

Fryxeils Uer. XXVIII. 4
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falltio ock häradshöfdini^arna arsrifva rörtpcknin?ar p5
alla i livars och rus (lornsa?a bupnde myndliriijar. som
ejde nåsfon förmöa^piihol. ') Älven konsistoriprna till-

sades att nllemria Icke blott kyrko- ocli faltig- ritan

ock de förmyndare-medel, som händelsevis voro ställda

under deras värd. *j Men oaktadt alla påminnelser

fortfor den öfverkla?ade trögheten, stundom öfvergaende

till tredska. Banken vägrade att nlleinna ifrågavarande,

der insalta medel; mäiigenslädes gjorde preslerna äf-

ven sa med sina församlingars kyrko- och fattigkassor. ^)

I socknar, der de allätos. hände någon gäng. alt pen-

ningar sedermera saknades till Inkiip af beliöllist natt-

vardsvin. Man tanke sig ropet och beskärmelserna!

Ännu i December 17 16 vidhöll dock konungen sina

fordringar. *) Men i början af 1717 ändrades tonen.

Kari tillkäunagaf da. att, emedan nämnde penningar

för närvarande Gudi lof icke behöfdes. skulle de ännu
ej uttagna få tills vidare stå qvar, der de voro; dock

omständligt antecknade af landshöfdingen, och utan

att fä rubbas. •^) Betydliga summor hade emedlertid

blifvit af krofian mot mynttecken borttagna. Häraf

föranleddes längre fiam en mängd rättegångar och

riksdagstvisfer, om hvem som sknlle godlgiira de för-

laster, skolorna, fattigkassorna och myndlingarna genom
berörde ätgerd lidit

Det var, som satrdt är. i Januari 1717, som
Karl tycktes vilja Icmna den atersiäende delen af

nämnda medel i fred. Vinlren 1718 beslöt han

') Linköp. Irus ark Bref den 6 April <7I6 Linköp.
bibi ark. Konul. Göta Hoiratts missiv d. 23 Okt. il\6.

') Linköp. Domkap. ark. Landshöldingens brel den i

Aug »716.

'j S. st. L-indshöldingens bref d. 23 April 1718 om istadig-

heler hos åiskdliga prester i Kalmaretrakten

*, Slrengnas Domk. prot. d. ö Dec. 4716.

» S. st. d. 20 Febr. ni7. Riksark. HandI rör. Görtz.

Kungörelse till landshöld. d. 4 3 Jan. 47 47.
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dock rör andra gången deras borttagande, och lät ut-

färda kniig:örelse derom. ^) Verkställiglieten »ick dock

äfven DU ganska långsamt. Först frampa liöstcn 1718
blef Linköpings domkapitel färdigt iuimI sin förteckning

pä ofvannämnde i Östergötland befintliga medel. Dea
steg till 11.536 d. s. Högste ombudsmauneD påstod

dock, att der måste finnas mycket mer, och befallde

landshöfdingeu framskatra det undandolda. ') För att

åtminstone i afseende på faitigmedlen komma ifrån

motståndet och bråket sökte nu Karl taga saken på
annat sätt. Ledning dertill gafs måhända af Göriz, då

denne försäkrade konungen, att många magistrats-

personer hade till deras enskilda nytta användt städer-

nas fattigkassor. Den 8 November 1718 kora derföre

en kunsöreise. i hvilken konungen förklarade sig tillåla,

alt alla såväl i städerna som pä landet till de fattigas

underhåll samlade och anslagna medel böra hädan-

efter slå under kommers-kollegii föranstaltande och

anordnande. Den vigtiga föreskriften var icke blott,

som läsaren ser, gifven i obestämda ordalag, utan ock

likasom i förbigående insmygd i en förordning, som
enligt öfverskrilten angick gaintisgrarna. Att den lika-

som andra dylika skulle tjena till efterrättelse, var dock

klart; likaså, att i och med detsamma hade rikets alla

menigheter förlorat rättigheten alt lörvalia sina egna

fattig-saFumanskolt. I samma dagar lät konungen om-
igen och genom högste ombudsmi nnen infordra kyrko-

och förmyndare-medlen, som det hette för att göra dem
fruktbärande. '^) Kort förut hade man ock mot mynt-

tecken eller obligationer tagit åtskilliga rena [lennincar,

som i bersslageu voro samlade till dervarande enskilda

') Siran^näs Domk. prol. d. 6 Mars t* 18.

') Linköp". läns ark. Högste ombudsmannens bref den 5
No v. ms.

•=) S. st. Högste ombudsmans bref till lansst\relseis den 7

No v 4718.
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monii^hets-kassor. ^ Tre veckor offer dessa sista an-

grepp aiol fallig- och f(jriii>m]an>me(llen, iutriiffade

konuDgeos dö(J.

TVÅNGSLÅNET 1718.

Mera och ständigt mera penningar behöfdcs.

Emedan nusvenskarna icke ville sjeifinant erbjuda några

län. beslöt Karl, enligt rad och förslag af Görlz, att

sädana genom sitt magtord påbjuda. Förordning derom
sände han i utkast till kontributinns-ränteriet, beled-

sagad! af följande ord, Som eder, vare. trogne ständers

fu/lmägtige åligger att upprUtlhålla allmänna krediten

och att skaffa medel till rikels försvar, alltfiä hafva vi

i nåder för godt funnit, alt berörde förslag enligt hos-

gående utkast varder genom eder kungjordt och verk-

ställdt.'-) I December 1717 blef ock kungörelsen här-

om af det hörsamma konlribulions-ränleiiet nlfärdad

och njed de vanliga inledandi^ ordasäden, näujligen alt

tov fiendernas bringande till en billig och beständig

fred, fordrades ytterligare anslrängningar. Vidare, hette

det. att ständernas juUmägtige hade ejler noga öfver-

läggande icke kunnat finna något dertill beqvämligare

medel än etl efter hvars och ens förmögenhet jemnkadt
och mot räntebärande obligationer gifvet lån, hvilket inom
tvä år skulle återbetalas. Och. ii Ilade man, emedan hans

majestät låtit sig detta fijrslag i nåder behaga, blifeer

del till allas efterrättelse härmcdelst kungjordt. Som
ytterligare skäl anfördes, alt då lån måste i alla hän-
delser upptagas, var det häst, att sådant skedde inom
Sverge, pä det räntan måtte komma landets barn liU

godo; hvarjemnte allont, gåfves etl godt tillfälle att •

') Riksark. Bcrgs-koilegii berällelse d 9 Dec. ^1^9.

') S. st. Karls bref liil konliibulions-riinteriel den 1 Dec.
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dessa osäkra tider kunnn tned säkerhet sina kapitaler

på fördelaktigt sätt använda. Slatllgon inrycktes nå-

gra obestämda botelser, nämligen, att de, som icke

frivilligt beqvämade sig till lån, och de, som erhjödo

sådane alltför små, lära blifva till en billig summa
uppsatta. För alt iriTva saken mer eftertryck, utfärdade

Karl e!t upp'jt stadfastelse-bref pa kontribiitions-ränte-

riets ofvannämnde af iionom sjelf föreskiFfna kungörelse,

skjatande dock äfven nu bemälto ämbetsverk framför

sig. Det belle: vi KarL ra. m.. göre veterligt, att så-

som vare trogne ständers fullmägfige låtit utskrifva

och kungöra ett efter hvars och ens förmögenhet läm-
padt län . . . alltså läte vi oss väl behaga, hvad vare

trogne ständers fullmägtige i det målet kungjort, hvilket

vi ock härmedelst stadfästa och bekräfta.

Enligt Karls föreskrift sknlle nn landshöfdingarna

upprätta listor pä alla länets innebyggare ända till

tiandtverkareu 'j samt indela dera i förmögne och min-

dre förmögne, ocb med uppgift på, liuru stort län en-

hvar erbjöd. Sedermera, skref konungen, skolen i li-

storna till oss insända, dä vi vilja förordna, att in-

gen blifcer högre uppsatt, än hans förmåga tillåter. 2)

Omdömena i detta iiänseende ntfölio mycket olika. I

Febrnari 1718 var Stockliolms magistrat dagligen sys-

selsatt med alt högre uppskatta en hop borgare, hvilka

erbjodit, som man tyckte, allt för obetydliga" län.

Men nägra ville, andra kunde ej anskaffa sitt be-

stämda länebidrag, och landshöfdingar inberäitade. barn

detta ofta måste framtvingas genom utmätningar, vid

hvilka ingenting annat än liusgeråd fanns att försälja.

Hela samman af på detta sätt influtna medel tyckes

hafva sligit iii! 403.871 d. s.

') Det synes, som bönderna varit undantagna.

*) Riksark. Karls bref till Kontribiilions-RänterJet den 7
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SJUNDE KAPITLET.

KRIGSMEDELS ANSKAFFANDE GENOM ATT TILLGRIPA

ÄMr.ETSMANNENS LÖNER OCH INDELNINGAR.

D(Mta hnde rodnii förat sketl; först grenom den

vanlljra gnrdon. som alltiriAi) krig:pts början årliffen tog

frän äinbfisinännen on tioride- eller femtedel af deras

lön; — fiir det andra irenom slatsregleringen. som
åren 1701 — 1714. afknappade stnndom en fjerdedel,

stnndom bälflen eller tre fjerdedelar, na^on gåri? och
tills vidare hela heloppet af saojina lön; — lör det

tredje frän och med 1714 medelst lönernas nibetaiande

i hvarjehanda snart väri!elö>-a nödmynt, löningssedlar,

mynttecken m. fl. om hvilka mera framdeles.

Eller Görtz's hemkomst från Holland hösten 1717
föreslogs det fjerde sättet; nämligen att till fyllande

af kronans och krigets behof indraga freds-ämbetsmän-

nens löner och boställen ; d. v. s. att up])liärva Karl

deo elftes stafsrrglering och civila indelningsverk.

Kronan skulle beliålla löfier och boställen, och tjenste-

männerna i stä let bekomma sina arfvoden genom lör-

höjd lösen, ökade sportler och tnilar. nya törbrnkninas-

afgifter, m. m.; vanligtvis till ny tnnga för de öfriga

nndiMsål rårna. I vissa fall skulle dock allmogen och

de fattiga befrias frän dessa höjda pålagor.

I December 1717 afgingo till ämbetsverken bref

härom ji-mnte befallning att Inkomma med förslag, hura

de nya lönerna borde ordnas. Per Ribbing vainade

Görtz, men lörgäCves. Kammar-Kollegium föreställde

bland annat, huru fogde- och länsmans-boställen borde

lemnas orörda, pä det allmogen alltid matte hafva dessa

ämbetsmän midt ibland sig m. m.. M men fåfängt.

'; Riksark Handlinsrar om Görlz. Kammar-Kollegium lill

Goriz dun il» Maj \HS.



Karl beTallde i Mars 1718, alt de indolta ränlorna

skulle tills vidare hällas oförryckta; det ville väl sä,2; a,

Icke till indelnin^sliarvaren utbrialas. Vid sanirna lid

eller kort derefter framlades ock förslå? om det nya

sätt, pä tiviiket ifräjravarande äu)betsverk skuile

liädariefter allöiias; näiuiiien Ao//Y/7/^r, lagmän och hä-

radshö/dinrjar .scnom fiirliujd taxa, fördubblade sakören,

en procent af testamefilen. inventarier ocli öfverenskom-

melser. en half |)rocent vid inlecUninjjar o. s. v., *) —
krigs-kollegium senom den vinst, salprter octi svafvel-

verken kunde inbringa; — kansli-kollegium genom två

månaders löneafdrag pa hvarje fullniagt; — kammar-
kollegium medelst en afgift pa vin främmande brännvin,

kort. tärningsspel, samt jiä lörmediingar. kontrakter,

arrenden, fnilmngter, m. m.; — kommers-kollegium

medelst ökad taxa Srimt en ärlig algift pä hvar nia-

start^ och g«\säll, '/j procent pä inkommande och '/»

procent pä utgående varor. m. m.; iy, sade man, så

a/lönas kommers-kollegium i andra land; ') — bergs-

kollegium först genom en ny skall af en daler pä hvar

härd och två daler på hvar hytta; men när kollegium

afrädde, ville man i siället, all lönen skulle utgå frän

förhitjniniren af plåtarna. Läns-staterna skuile enligt

Karls törsta förslag erhålla sin lön genom en viss

procent af de skaiter. som kunde hos länets innevå-

nare utdrilva*^, hvarjeninte bäde landshöfdingen och

kronobeij<Miingen borde af alhnogen ålnjuia fri skjuts. ^)

Några landsliöldiiigar lyckas halva i stället föreslagit

andra pålagor; men Karl ogillade dem såsom betun-

gande for den fatliga allmogen, och ville numera att

, Linköp. läns ark. Göta Holrälls missiv. — Kgl Br
d. 24 Maj niS.

V' Riksark. Etl förslås aU löna kollegierna ufan konnri-

gens beiunnande, namnlöst, odaleradl, men troligen In^n

vintren 1718.

'j S. st. Konimisions-prot. om Görlz. Kammar-kollesii pioL
d. 3 Mars och d. 8 Juli IT 18.
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landsliöfdingpns lön skulle ntga af rekognitlons-skojar,

kronollsken, öilesliemman, förbättrade arrenden, in. m.

Hösten 1718 föreslojr Görlz alt jageristaten borde

hädanefter iitnjula en del af sin lön genom tillerkända

skinn efter ett visst antal vargar, som det skulle tillå-

tas dem fälla (?) ^) Innan dessa förslå? bunno gå i

verkställighet. inlrälTade konungens död.

Förut badö dock blilvit till kronan indragen den

lön. man hittills bestått ät några provincialläkare, samt
(lei) frihet frän införseltull, som för läkemedel varit be-

Tlljad. »)

Till ifrågavarande ämne kan ock räknas

INOnAGNINGEN AF POSTHEMMAN,

d. v. s. af de gårdar, som Torra regeringar anslagit

till bestridande af postföringen. I ersältning för denna
tunga ålnjötos åtskilliga fördelar. 13erä(tadt är, bura

en bland dessa, nämligen frikallelsen från uiskrlfning,

förlorades, när de så kallade postknektarna år 17(6
togos. Alla de återstående friheterna blefvo kort efter

Görtz's återkomst frän Holland indragna, så att post-

bemmanen niästc sedermera på samma sätt som andra

lägenheter bidraga till fyllande af statens och krigets

bebjf; ^) b varemot de ock sluppo besväret niPd bref-

vens fortskafTande. Kostnaden lör detta sednare lades

i stället på de öfrige undersåtrarna, dels på de bref-

vexlande medelst böjd posta fgift. dels på de resande

medelst höjd skjutslega. Postföringen blef nämligen

•) Riks ar k. S. st. d. 25 Sept. 1718. Se i öfrigl rörande

.ie nya lönerna riksregistral.

') Riksark. Handlingar rörande Görtz. Upphand!, deput.

till koiiuui:ien, odateradf, r^eii kanske våren ni8.

*) Linköp. Bibi. Ark- Beskriining om Karl den (elfte Ba-

ser, aU poslheminanen ansloiros lili soldalrolar.
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ofvprflydad pa peTsfs:ifveriprna. åt hvilka i crsättntng

gåfvos nyssnämnde fördelnr. samt rättighet att sälja

brännvin och öl. in. m. För den nya sannuansällningeo

af post- och gäslgifvareprardar utfärdades en ny och

fidlyftig stadga; elt märkvärdigt alster af Görtz och

af hans i lalten sväfvande inbiilningskraft. Den påbjöd

sex olika slags poster, deribland ock fyrspända vagnar

för fortskaffandc af bref och personer. På hvar gäst-

gifvargård skulle finnas sex uniformklädda postiljoner,

lolf hästar, två lätta vagnar, fyra sadlar, sex slätiar.

Hvarje timma på dagen sknlle fyra hästar vara i be-

redskap. Om de ginge ut, borde genast fyra andra

i stället anskaffas o. s. v.

Eder nya skjufsordning, skref von der Nath till

Görtz. förorsakar mycken och högljudd klagan, och

med rätta; ty den kan hvarken af konungen eller af
undersåtrarna efterlefvas. *j Så var det ock. I det

fatliga. glest bebodda och då (ör tiden utarmade Sverge,

kunde en dylik förordning omöjligen bringas till verk-

ställighet, äfven om fred och längre lifsiid tillåtit ko-

Dongen vaka deiöCver. Efter hans död blef den snart

afskaffad. och något dylikt har ej heller sedermera icke

ens under de mest gyensamma förhållanden kunnat på-

tänkas.

ÅTTOWDE KAPITLET.

ERIGSMEDELS ANSKAFFANDE GENOM ATT AFYTTRA

KHONOGODS OCH KRONOINKOI^STER.

Kurn man fÖr detta ändamål började omlgen bort-

panta eller försälja kronogöds är reJan berältadt. *)

•) Riksark. den S9 Jan. ^TiS.

*) Se Ä6. 470- nS.
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Är 1716 bpfallde Karl kammar-kollpgium att bort-

arrendpra alla kroiio- och skatipliemmanen at dpui,

som ville bpfala ränlorna i föi vä?, ') men förslaget

tyckes ej hafva ?ått I verkstäilishet.

Serskihlt fäsla vi oss vid frågan

OM PANTEGODSEN.

Ar 1700 hadp Karl (rifvit kaniinar-kollpglnm i npp-

Orag alt borlpnnta åtskilliga kronans goils och in-

konistpr. Han (örklaradp då. alt de härom n[tpsjorda

örverpnskominplsprna sknlle obroltsligpn häiias: — alt

langilvaren sKnlle ålerfa sitt kapital i samma slags

mynt. som det. Iivari lanel gals; — och att enhvar,

som härpuiot brÖte. skulle straffas^ såsom den der icke

vore en redlig fosterlandsvän. Pä sädana villkor och

löflPii hade kronan bekommit öfver tvä millioner d. s.

i da gängse goda penningar. Ar 1716 föreslog Nils

Bielke. att konnngen för att prhälla mynt. borde lata

panlinnehafvarne helt enkelt kiipa pantegodsen pa de

af Krislinas förn).\ndare fastställda villkoren. Kariden
tolfte lyckes hafva gillat förslaget. Men del var jnst

sådana kronooodsköp. som Karl den elfte och allmänna

täukesättel da för tiden hade med mycken tiirhlllring

tadlat. Måhända ww detta orsaken, hvarlore plan^-n

framträdde nnder annat namn. I slutet af 1716 lät

nämligen Karl uppmana kammar-kollegium att pa evigt

arrende och till begagnande som frälsegods upplåta de

sedan 1700 borfpantade godsen. 2) Det tyckes dock,

som endast fä begrignat den medgifna rättigheten: liir-

inodligen af samma orsaker, som de, hvilka afhöllo

'j Linköp. läns ark. K2I. Br. d. 7 Nov. 4 716. Rifcs-

renisirat d. 7 dch 17 Nov 47<6. Kamrc-r Sandberg»

saml. hgl Br. d \\ iMaj och 23 Juni Hl 6.

^) Hiksregistral. d. 9 iNov. t7t6.
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nndersåtrarne fr.^n skalleköp. ^) Emodlertid hade tan-

karna tilifvit riktade p;l nämnde läffenhcter. Görlz på-

stod, att nian bortleninat deni mot alll för ring:a sum-
mor. -) — att innclialvarne bonlp brtala till och med
dubbel panteskillin?; — alt samma ?ods derföre borde

ul lysas till ny förpantnin?. Karl slliade förslajret. Giirlz

Iiiill derom en öiverlä^fjnini? med kammar-kolieofii leda-

möter m. fl.. Iivilka prutade emot, och som skäl an-

förde konunsrens liögtidli?a löfte om de afslutade kon-

trakternas orubblisrhet. Men Görtz iofvade att tillfreds-

ställa iniieliafvariie ocii att skaffa dem panleskillinspn

åter, och i 2:oi!t mynt. Enlisft sediiare bekännelse me-

nade han dcrmed oblis^alioner. KoIIe^rium to? mäliända

för af^jonlt. all han menade silfver. och bitiill försla-

get,?). Genast tillkännasfnfs. att alla lörpantade jiods

och räntor skulle till ny förpantnin? utbjudas, och man
dref in it! t pa verk^iällishcti^n. Men endast näg:ra få

herrar i Karls omgilning erbjödo ökad panteskillingf,

hvaremot atgerden blef af de flesta andra ogillad, så-

som brytande en fri, öppen och med konungsligt löfte

bekräftad öfverenskommelse. Sinnena förbittrades än

mer, da uian kom under fund med. att kronan ämnade
återbetala panteskillingen i nödmynt i stälNH för reda

penningar och att således också denna del af det år

1700 gifna löfte skulle våldföras. Görtz deremot höll

god min och påstod, att, när Ingen ville gifva högre

panteskilling, skulle kronan sjelf återinlösa godsen. •"')

Men att hon dertlll icke egde andra medel än niidmynt,

det visste en hvar. I bref till Karl förklarade dock

Görtz denna sin uppfinning vara cU så storl och he-

undransvärdt förelag, all inyen potentat i Europa skulle

') Se 26. <7i

^} Dessa voro vanlistvis beräknade så, att hemmanets räntor

skidle gifva 6 eller 8 procent af panteskillincen.

^, Riksark. Kommiss prot om Görlz. Kammar-kollegii

prol ni 8. Lin köp. Bibi. Ark. Beskrilninii om Karl

den lollte
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dris(a utföra dfl. Karl beslöt vS?a försöket. För år

1719 påbjöds, att till kronan sknlle indragas alla pante-

gods ined deras räntor. Ingen visste, liuru innehaf-

yarne skalle återfå sina panteskillingar: men IngfMi vå-

gade säfla sig mot algerden. Den blef dock atbroten

genom konungens i detsamma intriiffade död.

Med ofvansfaende sammanbängde ett annat förslag

att erhålla mynt; nämligen all bos ulländningen pant-

sätla alla kronans i städerna varande byggnader. ')

Vi bafva ej bnnnii taira närmare reda på planen.

Hit börer ock förbållaudet med

ODESHEMMAI».

Vi veta, bara deras antal onppbörligt växte 2)

Karl till både förebråelse ocii förlnst. Den förra ville

han stundom skjuta ifrån sig. Man b'>rde honom dA

och troligen ej alllid ntan skäl påstå, att fosrdar och

länsmän njjpgårvo många hemman som öde, nnder del

de sjdfva skattefiitt brukade och begagnade dem. ^)

För att af nämnda skattevrak erhålla någon inkomst

voro flera förslag å bana. En gång mente Karl, att

lägenhetens åkrar och ängar borde fördelas mellan

grannarna, hvilka i följe deraf borde ansvara för skat-

ten. *) Kort derefter befallde han landsliöfdingen draga

forsorg om, aU ruslhålls-hcmmanen icke lemnadcs öde,

uian häfdades så. alt de kunde fullgöra sina skyldig-

heter. •*) En annan gång tyckte han, att hela socknen

•) Kamrer Sandbergs saml. Kgl. Br. till Kam. koll. i Sepl.

4-?l8.

*) Se 26. U7.

') Riksresiistrat d. 3 Febr. 4718.

*j Linköp läns ark. Kammarexpedil br. d, 30 Juh 17t6.

*; S si. Kgl Br. d. 9 No v. 17 16



61

borde uppköra och bruka ödeshemmanet, och derfore

åtnjuta betalning (af Iivpin?) enligt taxa. Sädeskorn

kunde lånas ur kronans förråder och tnd nästa skörd

återbetalas efter markegång och dessutom med en haJf

tunna in natura. I början af 1718 befallde han, ail

socknen i sin helhet skulle ansvara för hvarje hädan-

efter uppkommande ödeshemmans utlagor af alla slag ; ')

ocb läiijrre fraFii undor loppet af samma år lofvade han

femtio fribetsär Al den. som dylika lägenheter äter upp-

tog ocb bebyggde. *)

STORA SJÖTDLLEW

blef ock under denna tiden bortarrenderad åt enskilda;

natariigtvls för alt snart komma åt penningar; men
på villkor, som ansågos fur krouau mycket ofördel-

aktiga.

niONDE KAP5TLET.

KRIG8S?KDELS ANSKAFFANDE GE.\OM APfGREPP MOT

BANKE."^.

Karl hade visserligen nnder föregående år tagit

stora lån ur banken; men i allmänhet visat sig ange-

lägen öm verkels npprälthållande. År 1701 hade han

till och med nl.satt gatlopp som straff för en viss klass

afdi^m, som häftade för större skalder till banken, men de

samma icke ordentligt äterbetalle. Eflcr några år blef

', Kiksregistrat. d. 3 Febr. 47<8.

*) Lin köp. Bibi Ark. Beskrilnicg om Karl den voifle.
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detfa spdnare händelsen med honom sjelf; slntllg:eu

ända derliän. alt liau och Görtz förklarade, del kroDan

ej mer hvarken ville eller mägtade uämnde sliia för-

bindelser inlösa.

Endast småningom kom man till denna ytlerilsihet.

Redan är berättndl. l-.uiu Karl vid skattninzsgerden

171Ö bröt sill at banken gitna löfte.') Ar 1716
gjordes af Görtz några nya försök, hvjlka dock af

Thegner och af tlere bankorulimägtlge med mod och

allvar lillbakavisades. aliulnstone lör den gängen. Emed-
lerlid b!ef alJHiänheten nppskrämd. Mänga hade i ban-

ken, mot så kallade banko-altester, *j insatt sin egen-

dom. De knnde väl tör närvarande icke utbekomma
sjrjfva kapitalet; emedan banken sjelf icke utbekom
sina fordringar hos kronan. Men de hade hitlllls er-

hållit räntan; derlöre. och med stöd af fornt gifua löf-

ten, ansägo de sina penninffar säkrare i hanken än

annorstädes. År 1717 heguite dock hviskas om, huru

hrouau ämnade tillgripa alla i hanken heflnlliga red-

bara medel. Oron blef nu sä stor. att Karl fann för

godt lugna sinnena genom en vederläggning af det

svara r>klet. Men inom elt är blef det till en del be-

sannadt; dä uäujiigen konungen i Mars 1718 kungjorde,

att allt silfver, således älven det af enskilda personer i

banken insatta, skulle anlingen mot kronans nödmynt
utbytas eller ock vara till kronan förfallet. Delta ver-

kade som elt skrämskott pä innehafvarne af nyss-

nänjude banko-allester. Giiitz sökte medelst begag-

nande af förskräckelsen locka dem att byla sig till

obligationer, som hade nägot värde, häldre än att se

sina insatta medel måhända utan ersätluing förbrntna

till kronan. Med Karls tillåtelse lät han pä Stockholms

galnhiirn auslä en vänlif/ kiuujörelse, en inhjndning till

sädau vexel, och framhöll som lockmedel den anmärk-

') Se 25. -125.

') Tyckas stundom Kallade banksedlar.



63

ning^o», att, då etl i banken stående kapital praf blolt 4 V^»

sfi ^åfvo ohlisfalionerna 6 procent. Planen var att mot

lätt förfärdisaile obligationer locka till si^ alla i en-

skildas hand varande banko-altnster. och att seder-

mera med dem, sa langi de räckte, betala kronans

sknid hos banken. Ohligationerna, skref han, liro

ständernas och skola af dem, (d. v. s. af de enskilda

andersåtrarna) inlösas; kronans skuld till banken må-
ste deremol betalas ur konungens kassa. Om nu denna

skuld blifver genom obligationer inlöst, sä förlorar ko-

nungen derpä icke etl enda öre. Von der Nath skref

deremot: ni vill, att jag skall förmå banken att svälja

etl par millioner obligationer. Sådant hindras dock

af kammar-kollegium. Man börjar ock anse nämnde
myntsort som den bedrägligaste vara i verlden; och

jag sjelf förebrår mig att hafva utprånglat stora sum-

mor deraf, och att på slikt sätt hafva narrat mycket

fattigt folk. Mänga instänjde häri. Det är okristligt,

sade mnn, att vilja borttaga sä många fader- och

moderlösa barns arf Görlz svarade, att dessa medel

vore i alla fall genom bankens iråkade obestånd för-

lorade. Men hela nlvexlingslörslaget strandade mot

allinänhelens misslronude. Ehurn bank-atleslerna ge-

nom otvannämnde kongllsra förordning förlorat mycket

af silt värde, ville folket häldre behålla dem än till-

byta sig obligationer. När den påräknade vexelvinsten

sålnuda uteblnf, vågade Görlz ej tillgripa det i banken

stående silfret, utan beslöt taga saken på annat sätt.

Enligt hans ofta npprepadp förslag, lät Karl i Augusti

och September 17 18 tillkännagifva, alt banken ej mer

knnde ulbetrila de der insatta enskilda medlen, ulan

blolt räntorna dera. och att bankens lillgånirar derlöro

skulle förvandlas i aktier, hvilkas kapital sKnlle aldrig,

men räntan deremot alllid ulfalla; ungefär som ur en

funderad statsskuld. Kronans vinst deraf måsle blifva

stor. Den slapp betala sina egna skulder till banken;

men tog till sig alla i samma bank varande reda nje-

del, äfven enskildas: bada delarna mot förbindelse att
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betala ränta dera. ») Görtz förespoglade också konnn-

gen en liiiraf flytande vinsl, ena gången af 90,000 r. d.

årligen, en annan gång af 1,800,000 d. s., delia, sade

han, uian alt träda någon för nära. Bankens fail-

mäglige och kammar-koliegium invände, att förslaget

strldde luot laga stadgar, mot gifna löften ocli mot

den säkerhet, banken borde åtnjuta. De kände ej

heller, hvad tillgångar kronan hade att använda till be-

talande af nämnde räntor m. m. Men Görtz menle

sådana medel nog finnas, och han skröt öfver sin upp-

finning såsom ett stort och nyiligt verk. Karl sjelf

undrade öfver koliegii motstånd och mente, att det var

just bankofullmägtige sjelfva, som förstört bankens

kredit, o. s. v. -) Efter Karls död aflät Görtz följande

förklaring. Banken och kanimar-kollegium tilikänna-

gåfvo. att konungen ej egde någon magi öfver de i

banken insatta medlen. Kari häröfcer myckel stöU,

gaf dem ett härdl svar och befallde förordningen om
bank-aktierna genast utfärdas; men Görtz sökte upp-

skjuta ätgerden. Vi lemiia nppgiften i silt värde; men
anmjirka blott, att, innan sjelfva saken kom till verk-

stäliighet, Inträffade konungens död.

TIONDE KAPITLET.

KRIGSMEDELS A\SKAIFANDE GENOM NÖDHTfST.

Skatter, gerder, lån, sålda och bortpantade gods,

indragna löner och ökade ntskrifningar m. m., —
Ingenting kunde förslå till fyllande af de ständigt

växande statsbristerna och krigsbchofven. När un för-

•) Ämnet behöfver närmare utredning.

*j Riksark. Konimiss. prot. ofver Görtz. Kammar- koliegii

prol. d. 6 Okt. 4:48.
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str-icKningar pj mer kunde pa vanligt sätt erhållas,

ocli man ej heiler kunde eller ville Je samma till nog

slorl belopp omedelbart framtving^a. skedde delta medel-

bart, i ty att ufidersiUrarne nödgades för sina löner,

arbeten, varor och fordringar mottaga i stället för reda

ppiininijar blott nödmynt. Första Törsöket med någon-

ting dylikt skedde år 1705 och i Riga af dervarande

suvernören Frölich; men utan konungens vetskap eller

bifall, hvartöre ock saken b!ef ogillad, och uppfinnaren

tilirätlavlsad. Snart nödgades dock Karl sjelf tillgripa

dylika medel. De förnämsta deribiand voro följande:

FOKSLAGET OM KREDITSEDLAR.

Ar 1711 ämnade man utgifva eti slags nödmynt
kalladt hredilsedlar; men både saken och namnet stodo

sedan Palmslruchs tid i dåligt rykte. ^) Banken och.

som det tyckes, äfven kammar-kollegium satte sig mot
atgerdeu och lyckades för tillfället densamma afböja 2).

BELÄGRINGSPEN.MNGAR

blefvo i Stralsund 1715 af konungen utgifua til! ett

namnvärde fyra gånger större än silfrets. Med Karls

tillåtelse fick äfven befälhafvaren i Wismar använda

samma medel. Man lofvade efter belägringarnas slut

inlösa dessa nödmynt; men vi vela ej, huruvida löftet

gått i fullbordan.

') Se fi*. 470. 2;a uppl.

2, Karl tillät dock under Wismais belägring IT-lä sådana

sedlars ulgifvande.

Fry xe Ils Ber. XX VIII. ^
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LÖNINGSSEDLAR,

d. y. s. de aovisniDgar, bvUka t stället för reda pen-

ningar blefvo ämbetsmännen som !ön påtvingade, och
hvilka skalle löpa med ränta och i handel och vandel

gäHa souf^ljngande mynt. Detta medel började till-

gripas redan 1714, men bnru Innge man derraed fort-

for, veta vi icke. Ännu år 1731 voro många dylika

rörbindelser oinlösta. Föröfrigt är saken redan om-
talad; ') likaså de år 1716 tillgripna

0BLIGATI<)NER>A

samt rättigheten till deras intecknande. Af detta

nödmynt utgafs 6 millioner 2) r. d. Det egt\e i början

något förtroende, såsom räntebärande, intecknadt och

ntfärdadt af kontribntions-ränteriet, hviiket skulle anses

som ständernas ombad, hvarjemnte ock betydliga sum-
mor deraf tyckas verkligen hafva blifvit genom reda

medel inlösta, delta både 1717 och 1718. Första af-

sigteu var att på samma obligationer få låna pennin-

gar. Men när delta misslyckades, måste undersåtrarna

mottaga dem som betalning af lordringar, löner, varor

m. m.

MYNTSEDLAR.

Obligationer utfärdades icke på mindre summor
äo 100 r. d. och voro således i rörelsen oviga. En-

ligt förslag af von der Nath blefvo derföre smärre dy-

•) Se ae. 134.

^) Enligt en annan uppgift 46 niilhoDer d s. m:
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lika anvisningar, så kallade myntsedlar pa 25, 10 till

ocb med 5 d. s. ntgifna till ett sarnmanlaffgdt belopp

af vid pass 2,600,000 d. s. m. *) De gingo icke med
ränta; men skulie när som Iiäldst få mot räntebärande

oblig^ationer alvexlas; hade dock nästan mindre för-

troende, än något annat slaafs nödmynt. -)

VAGSEDLAR.

At sina bolläodska längifvare liade Karl tillerkänt

rättighet att gemensamt med opphandllngs-deputationeu

oiföra flere rikets rå-varor. I följe deraf stadgades

år 1717, att t. ex. allt ti.'l utskeppning ämnadt jero

skalle af andersåtrarna aflpmnas i kronans magasiuer

i sjöstäderna. Vågmästaren och någon magistrats-

person sknlle mottaga varan, nträkna dess värde en-

ligt af konungen nppgjord taxa och derpå till aflem-

naren ntfärda en så kallad vdffsedel. som innehöll va-

rans mängd och värde. Denna sedel skulle enligt ko-

nungens befallning gälla som redbart mynt nndersåtrarna

emi'llan, samt i flere bland kronans uppbörder. Det

märkvärdiga förhållandet med dessa vågsedlar skall

framdeles i sammanhang med den tvungna jernhandelii

omtalas.

') Cller -2,0b4,7ö0 d. s. Endast är 1716 uiifälvos deraf

2,300,000 d. s. enligt Uppsal. Rosenhane Eklefis redo-

visning.

') Uppgiften, att 67 millioner d. kpm. bli/rit t myntteckeri-

^edlar utsläpjiia. torde vara ett misstag. KJillau, trohst-

vis Lönboms flistoriska Märkvärdighet. 3. 9ö, lippgilver

silfver- ej kopparmynt, och talar ej om mynttfdiensidlai

utan om obligationer och sedlar. Den dersammastädes
förekommande siffran 67 millioner, är måhända ett skril-

eller trycklel i st. f. pä hölt uppgjfna 6 ä 7 millioner.

Jfr Cedérsch. riksdag. 4719, s. *27'j.
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FÖRSLAGET OM BETALMNGSSEIJI AU.

Förslaget, vid denna tid framkastadt. men ovisst

af hvilken person, innehöll, att man till gäldande af

kronans skuld borde utfärda sedlar på 1000 d. s.,

Iivilka dock sknlle gälla i andra egarens hand blott

995; i den tredjes 000: i den fjerdes 085 o. s. v.

med afprutning afödaler för bvarje ny innebafvare och

med än mindre nedsäitning, när sedeln sjnnkit till lägre

värde. Allmogen skulle likväl icke tvingas mottaga

detta nödmynt. ') Man lär dock ingen gång bafva för-

sökt bringa planen till verkställighet.

RÄNTERI-SEDLAR.

Flere fornt omtalade gerder och pålagor skalle

genom så kallade kontribntions-räntmästare indrifvas

och till kontributioos-ränterict aflemnas. Dermed gick

dock långsammare, än Karl och beliofvet fordrade.

För att pådrifva både uppbördsmän och skattdragare,

utfärdade Karl den 15 Januari 1718 följande förord-

ning. På sådana gerder eller afgiffer, sotn redan böra

vara influtna, skall kontributions-ränteriet ega utfärda

vexlar att på bestämd dag af de i landsorterna va-

rande räntmäsirarne inlösas. Sker det ej, skall ränt-

mästaren till vexel-innehafcaren erlägga 20 daler i

böter för hvar dag, betalningen uteblifver. Om dröjs-

målet uppstått genom de sknttdragandes försummelse,

eger räntmästaren magt att npplana den till veocelns

inlösen behöfliga summan, och att för dess erhållande

betala den ränta, som kunnat betingas, den stige sd

högt. den någonsin kan; allt detta på de skalldragan-

des bekostnad, hvilka få skylla sig sjelfva för följderna

af deras visade tredska. Denna grundsats bief medelst

*) Riks. Ark. Sal. Cronhielms brel.
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vexlar ph laudsliöfdin?rarna tillämpad också vid iudrif-

vaodel af nere utlagor; t. ex. resteroa från 1713 o. s. v. ')

MYNTTECKNEN.

Fråfj livilken tid och person första tanken på detta

nödmynt härflöt, är svårt, kanske omöjligt att afgöra.

J» förliatii;?are ätgerden blef, desto ifrigare sökte en

hvar att skylla den från sig ocli på andra. Konungen
skall redan i Tnrklet bafva omtalat något dylikt. Sä-
kert är dock, att han kunde endast småningom vänja

sig vid tanken och blott efter en längre tid förmå si2r

till verkställigheten. Det var i Stralsund och den 14

Maj 1715, som han utfärdade första påbudet; nämligen

att rådet skulle låta slå en million koppar-runstycken,

af hvjlka hvari och ett skulle gälla en d. s. Men han
ville till deras prägel låna hvarken sin bild eller sitt

namn, ej heller Svea rikes sköldemärke. Man begag-

nade i stället namn och bilder af hedniska Gudar, af

bjeltedygder m. m.

Förordningen väckte mycken oro. ^) Den lärde

myntkäunaren Brenner varnade konungen med exemplet

af Johan den tredjes skadliga myntförsämringar. Både
kammar- och kommers-kollegium afstyrkte, ^) och rådet

dröjde med verkställigheten. Måhända var det detta

allmänna motstånd, som jemnte Karls egen obenägenhet

föranledde sakens uppskjutande nära ett helt år.

Vintern 1716 anställde Karl och Görtz sina om-
talade försök att mot obligationer erhålla lån; men
fingo deraf långt mindre, än man väntade och behöfde.

Då, det var i Kristiania under det olyckliga Dorrska

') Riksregislrat. d. 5 Maj HiS.
-) Thorsiö ark. Blacksladii bref till grefvinnan Stenbock

d. 2t Dec. ilio.

^) Riddarhus ark. Kammar-koll. berätl. till sekret, utsk-

1719. Fr. min. br. d. 50 April IT 15.
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fältlåget, framkastade Görtz omigeii förslaget om m>Dt-

tecken. Karl prntade emot. Kxmnmiickc, skrefiiao,

hunnen i icke hitta på några andra medel, så atl vi

slippa mynttecknen. ^; Men Görtz mägtade ej i deona

paukt follgöra konungens önskan, ocli krigsbebofvea

läto dagligen och sluodligen känna sig. ocb på det

inest tvingande sätt. Da ändtligen m.-iste Karls obenä-

genhet zifva vika. och han pabjiid (orst.T ujynttecknet,

Kronan, hvaraC nngefär 2 millioner präglades. Seder-

mera, ocb för nil hindra insmugglandet af falska mynt-

tecken, ämnade man. noder en ny prägel, slå nya tvä

millioner, mot hvilka de förra skulle invexlas och seder-

mera atlysas eller förklaras odngliga. Enligt första

förslaget skulle således aldrig mer än en eller högst

två millioner på en gång vara ute i rörelsen.

Hvarl mynliecken skulle, som sagdt är. gälla en

daler silfvermynt, ehuru det i sig sjelft \ar blott ett

kopparrunstycke.

ufver delta verk sattes Görtz till enväldig styres-

man. Men samma dag kungörelsen om första m}nl-

tecknet ofTentliggjordes, lemnade han hufvudstaden. -)

för att resa till Holland och anskatTa det förut omta-

lade lånet. Karl. sig sjelf lemnad^ lat då af det an-

dra mycttecknet prägla nära fyra. och af det tredje ej

mindre än nio millioner. När Görtz vid sluiet af 1717
återkom till Sverge. voro således ungefär lemlon mil-

lioner utgifna. men blott två invexlade och således

tretton ännu qvar i rörelsen. Hvad Görtz härom yttrat

till Karl. känna vi Icke; men sedermera, och under

sin rättegång, sökte han att på den aflidne konungen

och på dess misshushållning hvälfva skulden till mynt^

tecknens Öfverdrifna mängd. Sannt är ock. att Karl

härutinnan helt och hållet afvek från öfverenskommelseo.

Men säkert är ock, att det var Görtz. som första gån-

gen öfvertalade Karl till mynttecknens utgifvande; att

«) Riksregis t. Karl til! Görlz d. 4 Febr iTUi.

' Kr. min. br. å. i O Maj \H^t.
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det var Görtz, som, ehura varoari af voq der Nath, ')

i Maj 1718 föreslog fem nya då påbjudna mynttecknen;

och att efter Görtz's liemkomst eller under loppet af

1718, blefvo 10 olika slags mynttecken påbjiirma och

fem dylika ntgifna till ett belopp af något öfver 19

millioner. Nedanstående tabell visar deras och de före-

gåendes

Namn Summan, af hvad som Dato för påbu-

präfflades budet om mynfc-

enl. Fant,') enl. Stiernstedl 3) tecknets anta-

eande.

Kronan 2,489,000. 2,t9 1.000. d. 8 Mars 47t6.

Publica Fide . . 3,819,000. 3,808,600. d. -12 Okt. ^46.
Vplt och Vapen. 9,0li9,000. 9,059,000. d. 8 Aprd nn.
Flink och Färdig 7,368,000. 7,368.000. d. 6 Jan. <748.

Jupiter 3,060,000. 3,000,000. >

Salurnus .... 3,000,000. 3,000,000. { . ^ „^. .^.r.

Phoebus 3,000,000. 3,000,000. |

^'
'
^^^ '^'^

Mars . 3,000,000. 3,000,000 «) l

Summa 34,495,000. 34,426,60^'^)

'; Riks. Ark. Handl. om rättegången mot von der Nath.

Nath till Görtz d. 40 Jan. 4718.

') Enligt en uppsats i Uppsala. Fant Varia histor.

^) Enligt meddelade npplysningar al friherre Aug. Wilh.

Stiernstedt, hämtade ur kollegiernas arkiv.

*) Enligt Iriherre Stiernstedts uppgift har en betydlig del af

sistnämnde mynttecken blifvit präglad och ulgifven efter

konungens död.

*) De öfriga mynttecknen voro.

Mercurius, ingenting före konungens död.*; d. 7 Maj 4748.

Alexander, utkom ingen gång »

Hercules d:o d:o

Theseus d:o d:o i

Hoppet, ämnadt tii! skilieraynt, 4,500,000 st**) d. 4 Maj
4719.

•) Menefler densamma 6 millioner, enl. frih. SliernstedU

*•) Intill d. 44 Maj 4749, enl. frih Sliernstedt. — Enligt

Ljungbergs statistik s. 43 blefvo af Kronan präglade

2,600,000, af Publica Fide 4,420,000, a t Vett och Va-
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Tillverkningen påskyndades, så fort ske kunde,

ocb från burjan af 17i8 skall man hafva i hvarje vecka

präfflat närmare 500,000 stycken, d. v. s. omkring

666.000 r. d. riksmynt. Frampå hösten 1718 påbjöd

Karl fyra nya mynttecken, nämligen Alexander, Dceda-

his, Hercules och Theseus ; pa hvilka arbetades hade

dag och natt och vid ej miudre äii fyra serskilda pres-

sar. Men innan de hunuo utgifvas. iuträirade konun-

gens död. Summan af de mynttecken, som vid sist-

nämnde lid oinvexlade fuunos i rörelsen steg till unge-

fär 27,000,000. ')

Mynttecknens anseende och gångbarliet hindrades

dels af samma orsaker, som de öfriga nöilmyntens,

dels genom den stora mängd, som tillverkades, dels

genom de vacklande ständigt förändrade bestämmel-

serna för deras värde och vexling. Del förra sjönk

snart och betydligt, och ju våldsammare man ville

tvinga folket till mynttecknens mottagande, desto mer
växte förbittringen och gaf sig luft i allehanda speord.

Man kallade mynltecknet Publica Fide för Görtzs ko-

kerska och hela den öfriga skaran töv Görtzs koppar-

gudar, hvilka man dock borde icke tillbedja, utan för-
lianna, o. s. v.

På bvad sätt Görtz ämnat inlösa mynttecknen,

veta vi icke, förslå vi Icke. Till och med hans kam-
rater i upphandlings-deputatiouen, Thegner och Höpken,

sade sig hafva gång efter annan frågat härom: men
aldrig fått tillfredsställande svar. Ena gången sade

Görtz, att det skulle ske genom sjöröfvare-medel från

Madagaskar, en annan gång genom försäljning af hnndra

iDseu skeppund jern. Sommaren 171Sgafhan konun-

pen 15,500,000; af Flink och Färdiii 20,400,000. Så-
ledes af blott dessa fyra 42,620,000, allt d. s. — Jfr

Lönboms Hist. nferkvärdigheler 3. 95.

*) EDlizt andra uppgifter till 15, 20, 29 eller 30 millioner.

Den' kanske säkraste fast ej vanliga uppiriften är 25,368,000
d. s.
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geo förlioppniu? oiu, att innau årets slut sknlle vexel-

korsen blifva pari; — en annan ^ang:. att nnderså-

trarna icke skalle komma alt betydligt förlora på detta

nödmynt, o. s. v. Kunde han väl sjelf tro pä dessa

sina npp^ilter? Omöjligt! Det sannolikaste är, att han

icke l]aft nag-on fast ocli bestämd plan; utan livarje

gäng blott sökt för ögonblicket komma ifrån den tryc-

kande rörlägenheten och de besvärliga frågorna.

MYNTETS OCH I SY>NERHET KOPPARPLÅTARNAS

OJIPRÄGLING OCH FÖRSA3JRI>G.

Äfven detta onder svåra omständigheter ofta an-

litade medel tillgreps, och 6eA med hvarjehanda mynt-

sorter. Vi fästa oss här exempelvis vid kopparplåtarna.

Hvarje sådan gällde fornt 6 daler kopparmynt d. v. s.

2 daler silfvermynt. Men dels var plåtens metallvärde

högre, dels behöfde riket större rörelsekapital. I bör-

jan af 1715 höjde konungen derföre plåtens nämnvärde

till nio daler kopparmynt eller 3 daler silfvermynt.

Det var genom denna förändring, som en daler. hvil-

keu förut varit en hall', nedsattes till en tredjedels

riksdaler, allt i silfver. Förändringen var ett djupt in-

grepp i eganderätten, till den enes vinst, den andres för-

lust. Antag t. ex. att A lånat B 30 plåtar och derföre

fått B:s skuldsedel pä dä motsvarande 180 d. kpm. Nn
och efter förändringen begärd(» A sina penningar till-

baka, hvarpå B gaf honom blott 20 plåtar, hvilka efter

det nya värdet också utgjorde 180 d. kpm. Klagomål

öfver ett sådant betalningssätt besvarade Karl sålunda:

(rrdalagen i förbindelsen lära ej innehålla att återbetala

så och sä många plåtar af en viss storlek, utan blott

samma summa d. kpm., som Å utlånat. När nu de

af B erbjudna tjugu plåtarna svara mot nämnde d.

kpm., sä lider A derigenom ingen förlust.

Den 5 December 1717 befallde Karl, utan något
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aberopailt skäl, att sainnja kopparplåtar skulle Frfm

<)('o 1 Mars 1718 återigen uedsältas till 6 (J. kpm.,

hvilket iiaturligtvis inedförrle en ny rubbning i egande-
ffttten. Om denna förändring skref Salomon Cronhielm

till bergs-kollegium. Jnr^ har pä eder begäran på-
mint om. huru denna ätyerd länder både hankeM och

heryslagerjm till förderf. Men hans majestät har icke

behcujat dervid fästa sif/, utan förmenat, allmänna
statsförhå/landet ;ratio strams) sådant fordra. ')

Tvä veckor derefter eller deu 21 December 1717
belallde konungen, att. da samma plälar utskeppades,

borde de vid nirörseltnllens bestämmande återigen räk-

nas för 9 d. kpm.
Tvri dagar derefler lät upphandlings-depntaiioneo

utfärda följande päbnd. Emedan hans majestät icke

vill, att dess trogne undersåtare skola genom denno

kopparplåtarnas m. m. framtida nedsättJiing från O
till 6 d. kpm. komma till korta; alltså tillätes dem at/

innan nedsättningen den 1 Mars 1718 sker, få i rän-

teriet sina plåtar till deras fulla nämnvärde af 9 d.

kpm. utbytta mot obligationer, mj/nttecken eller mynt-
sedlar. 1 sig sjelft var detta ett klumpigt gjordt för-

sök att frän nndersätrarne bortlocka deras plåtar, de-

ras soda penningar, ocb gifva dem kronans nödmyirt

i stället. Men, berättar Görtz. endast fä plåtar in-

kommo, bvilket ädapalaggda misstroende konungeu
upptog illa. Ett par månader sednare, nämligen den

24 Februari 1718, lät han utfärda en ny förordning,

hvilken adysle ocb förbjöd allt bruk af samma plåtar,

innan de blifvit omstämplade. '-)

Den 30 Mars 1718 kom ett nytt påbud, genom
bvilket Karl tillät de icke omstämplade plåtarnas %his%''

barbet. men blott för 6 d. kpm.

' Herj^-koll. Ark S. Cronhielm lil! Berg5-koil. d. 30

Dcc. MM.
^j Lin köp. Bibi. Ark. Heskriirnns om Karl den tollte.
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Utom förböjniDgf n :*( ;ir »715 hade således plå-

farnas och tili stor (tel **cU rtof öfrigfa kopparmyntets

värde nnderfjått tre för^ircirifcxj.r, och det iuoin loppei

af fyra månader.

ÖLÄGENHETER AF OCH <)^^LJ^^r MOT NÖDMVNTEW.

Båda delarna skuile ouii«lsffingIlgen och i hö? grad

föranledas genom törfiisM-ina ; faiedan nödmynten snart

föllo djupt nuder det värrtf. lill bvilket undersålaren

mottagit dem; — geiiow allt *\et krångel och obehag,

som uppkom, då man swkfe med tvångsmedel upp-

rätthålla dem: — genom iienj> oanvändbarhet, då fol-

ket ville för ntrikes liandel begagna dem; — och ej

miudst genom svårigheten aU redigt uppfatta och min-

nas så många och Invecklade rörhållanden. Riket hade

förot silfver- och kopp/irpenningar, redan de af llere

olika slag. Det fick fiti derjerrnle icke mindre än sja

serskilda sorter nödEBvui. Q.^mj!gen, löningssedJar, be-

lägrings-penningar, obligaMoner. aiyntsedlar, vågsedlar,

räuteri-vexlar och myniteckef!. och af de sednare 8

olika präglar. Det blef för något hvar svårt och för

allmogen nästan omöjligt aU i minnet bibehålla alla

dessa olika slags bytesroiMleJ, iieras besynnerliga, ofta

främmande namn, deras iiihöfi^-s värde, stället, tiden

och villkoren för deras inlösen, omstämpling, atlysning

m. m. likaså de aflysjf* luynnerknens värde: ty äfven

detta var olika. Till ex. Kronan skulle efter aflys-

ningen gälla 3, Publica Ftde först 4 sedermera 6 öre

allt kpm, Vett och Vapen lörst lagenting, men seder-

mera lofvades för detsamnj^i någon ersättning. Hnra
kopparplåtarnas värde hief (mm t>ch tillbaka böjdt eller

sänkt, hafva vi sett; »ch «i» <) sjlfvermynlel var det

föga bältre. Man tanke sig alla dessa förändringar,

hopträngda inom den kona tideo af fyra år.

Otvifelaktigt skolie del för folk och regering varit

bättre, om man i stället en gäng för alla antaget ett

och samma slags nöfiaiyiM. Ar det väl möjligt, att
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Görtz med flit inkiåu^Iade verket för alt nnder ett

iiästaD ogenomskfUllig:t virr-varr dölja nödeo, vingleri-

erna och borttairandpt af ufidersktrarnas egendom?
Eller var det lättsinnets fyndigliet. som för hvarje

ögonblickets bedof tillgrep närmsta lör handen varande

hjeipmedel, utan att besinna dess följder och dess sam-
manhang med det hela?

] början hyste folket något förtroende för de nya

af dess konnng anbefallda bytesmedlen. På mynt-
tecknens första ntvexlingsdagar strömmade till banken

iDsentals menniskor och nnder så häftig trängsel, att

soldater måste ditskickas för att hälla lioparna i ord-

ning. ^) Men i samma mån mynttecknens antal öka-

des, löll deras varde, och oaktadt alla liiften och för-

säkringar började folket snart ana och begripa, att de

nya, man lillbytte sig, hvarkeu egde eller till sista

slntet skulle bekomma högre värde, äu de gamla, man
aflemnade.

Nödmyntens djnpa fali bör noga uppmärksammas.
Man häpnar iifver de oerhörda summor. Karl under

sista åren utpressade, och de voro i sjelfva verket

oerhörda och lörstiirande; dock ej lilj den grad. som
siffran vid första blicken visar. Man komme ihåg. att

dalern silfvermynt blef 1715 nedsatt frän en half till

en tredjedels riksdaler i silfver, och att mån?a och

betydliga gerder fingo erläggas i värdefattigt eller

värdelöst nödmynt. På detta förhållande, redan ett

par gånger antydt. hafva vi här velat uttryckligen och

en gång iör alla fäsla läsarens uppmärksamhet.

Den bör med hänsyn till dessa nödmynt fäsias

också på elt drrg, som visar arlen och höjden af det

smicker, man tillät sig. I riksarkivet finnes en skrift,

som är namnlös, men ej gerna kan vara af någon

annan än Görlz. Den beslår af ett förslag att öka

statens inkomster, och omtalar med stora loford ko-

Thorsiö Ark. Blackstadii bref till grefvinnan Stenbock
d. 10 April ITH.



nanjrens hikjiprMuja nit och nådiga omvårdnad om
undersåtrarnas välfärd medels/ myntteckens och olAiga-

tioners ymniga anskaffande (Hl ökande af rikets red-

bara medel.

FÖRSÖK ATT LPPR ATTHALI.A NÖDMYNTENS VÄRDE.

Först bl.nniJ sådana märka vi Karls befallning, att

nödmynten nnijersatrarna emellan skulle mottagnas så-

som esrande lika värde med goda penningar; för det

andra lians löfte att framdeles ocb vid bättre lägenhet

dem mot sådana Invexla: för det tredje hans tillåtelse,

att Dä2:ra bland d^m skulle emoltagas i kronouppbör-

den. Sistnämnde löfte gällde dock blott för en del

utlagor: andra måste med reda penningar erläggas,

och vid kollekter och sammanskott förbjöds stränge-

ligen att mot nödmynt bortvexla det silfver, som hän-

delsevis intlutit. ')

Ehuru konungen fordrade, att undersåtrarna skulle

anse nödmynt lika godi som det verkliga, märktes

ständigt och tydligen, huru kronan sökte häldst komma
åt det sednare. Se här bland mångfaldiga andra ett

talande exempel' Karl hade tillåtit upphandlings-afgif-

tens erläggaade i myulteckeu med två till tre procents

oppgäld; men ändrade sig sedermera och påbjöd som-
maren 1717, att samma afgift skulle i goda pennin-

gar betalas, och att de, som med stöd af föregående

tillåtelse erlaggt mynttecken med uppgäld. skulle de

samma återtaga och i stället anskaffa reda penningar,

hvilket allt landshöfdingarna befalldes bringa till verk-

ställighet. -) Många sådana företeelser jemute kronans

nöd och ögonskeoliga oförmåga att inlösa nödmyuteH,

») Linköp. läns Ark. p:gl. br. d. 7 Febr. 47t6.

') Riksregislr. Karl till landshöfd. d. lä Juli i7t7.
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samt det sätt, hvarpf- lif Hr-siu bennes äldre skalder

lemnats obetalda; alll .sauirnyidag^dt onderböl) och ökade

folkets misstroende. Enhi^ar .sökte, så vidt möjlij^t, fa

i goda penningar nppfeär;» .siicj löner, arvoden och for-

dringar. Sä sjorde flere h\i\mi rikets höpsta och mest

ansedda herrar, t. ex. ÖfversfätbållareQ Tanbe och ge-

neral Diiker. Officerarrr ville ej heller mottaga aflö-

oingen i myntteckeo, Psen måste på konongens ord

beqväma sig dertiil; klajf«<W' dock snart, att köpmän,

handiverkore och has^jjrdar icke ville låta sig med
dylika penningar betaisLs. Oa hief, t. ex. i Stockholm,

borgerskjipet hopkallnri ijcli pä npphandlings-depata-

(ionens vägnnr af Höpk»'ii h/Juiiadt för olydnad mot

konungens befallningar, uch for ratande af hans mynl.

Höpkeu bad öfverstältiålJnrpii Jjkaledes säga dem några

allvarliga ord. Men fU^nije svarade, att hans ämbete

icke älaile honom dylikrj äie/^rder, ntan snarare att

skydda borgerskapei. Kort «lerefter kom konnngens

befallning om skärptJj >?r;'ff Ö!'ver en h var, som vägrade

mottaga de pähjiido^) by;f-.siKedlen. Stockholms bor-

gare skickade dä fyra nmhiiii iill Lnnd att göra nnder-

daniga föreställningar. ^
i jrief: f-afängt. Emedlerlid hade

nödmyntens värde forifarajule sjönkit, så att man t. ex.

för 1 00 dnler i kopparplåtar eller i karoliner betalte

110, snart 120, 130. jy i;tl och med 160 daler i

mynlleckeu eller myiifsedhjr. Deo. som ville sälja en

vara för t. ex. 10 daloi* i .silfver, begärde snart 15 till

16 daler i U)ynlteckeD. -) Kad vidhöll dock sitt be-

siat och sökte med ökafi stränghet drifva det igenom.

I början af 1717 befgjjö'- luiu, t. ex. i Stockholm, alt

de. som ratat mynttecke/f ock myntsedlar, skulle (lom-

mas icke af vanlig domstol ej heller med beviljad rät-

tighet att jäfva, ulan nf öfversfAthållaren och genast,

') Fr. min. br. d, io Apn! ^:'^7.

') Thorsjö Ark Blackstadii bret till grefvinnan Stenbock.

4747—1718.



iimaa den brottslige finge lemna stallet. ^) Äfven lock-

njede! aoväodes, och man beslöt att till kreditens stär-

kande då ocb da med reda penningar Inlösa några

samiuor nödmynt. Men nndersatrarnes misstroende ocb

motsträfvigbet fortforo. Da eller d. 26 Oklober 1717
nlfärdade Kar! rörande delta ämne till tlere landsböidio-

gar en skri/velse af följande innebåli. Vi Karl, m. m.

Vårt allvarliga päbud om sedlarnas och mynttecknens

ratta gäng och jemnlikhet med andra myntsorter

kommer till sina verkningar an pä en allvarsam uppsigt,

h v iIken »/"örmodli gen lär er s k e» pä följande sätt

:

J:o att dfn säljare, som begär annat mynt än det,

som honom bjiides. eller som a/låter sin vara för en

ringare summa i silfver eller i plåtar, än han fordrat

i nödmynt, skall mista varan samt bota första resan

fyra. andra resan åtta, tredje resan tolf gånger dess

värde, alltid ined ena hälften åt angifvaren, den andra
åt krigsmanshuset. 2:o Alldeles samma straff bör
åläggas den, som tillhandlar sig varor derigenorn, att

han i plåtar eller silfver gifver mindre summa, än som
begärdes i nödmynt. 3:o Brott mot dessa punkter hin-

dras. ))or?i» vid tullar och på gator och torg, ja äfven
i salubodar och handtverkerier fiågra af krigsfolket

eller andra dertill skickliga personer utsättas, hvilka

från tullarna följa landtmannen till torgen och noga
efterse, att h varken köpare eller säljare, hvarken landt-

man eller stadsbo gör i handel och vandel ringaste

skilnad mellan nödmynt och reda penningar. 4:o

Skulle allmogen pä sådana villkor icke torgföra sina

varor, dä vkunna» vederbörande landshöfdingar utse

vissa socknar, som förpUgtas, att på sin vissa dag i

veckan föra till staden sådana varor, som de pläga
der försälja. Och, slutade konungen, häraf kunnen i

förstå, huru vi nmena, att vårt nådiga uppsåt
kan och bör ernås, hemställande de det of-
riga till edert nit och omsorg och lemna nde

') Riksregistr. d 27 Febr. n\l.
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eder fria händer att dervid f/öra allt det i

eljest hunnen, pröfva tjenligt att främja vår
nådiga vilja» m. ra. ^ Strax efleråt sjorde lian i

bref till gnvernörpii i Skåne, g-eneral IJård. följande

tillägg: ^rvi tycka ändamålet» skulle befordras

också derigenom, att vissa personer förordnades, som
dagligen ära tillstädes i köpmansbodarna, och seder-

mera underrätta eder, om hrad der säljes, och till

hvad pris, och 7not hvad mynt.

Med anledning af konungens olVnDSlaende bref ut-

färdade landshöfdlngarna sina mer i det enskilda gh>

ende föreskrlfler; öfverstathållarcn, t. ex. l:o att oCvan-

stående böter skulle ulkräfvas icke blott af dem. som
på anförda sätt verkligen köpt eller salt, utan ock af
den säljare, som begärt och af den köpare, som bjudit

mera i nödmynt än i silfver; till och med af den. som
sådant känt och ej angifvit; 2:o att t Stockholm vissa

torg och öppna platser bestämdes till handelns bedrif-

vande. Om på annat ställe, t. ex. vid tullen eller t hu-
sen eller på gator och gränder iiågot uppköptes skulle

säljaren bota varan, och köparen första gången* SO
mark, och sedertnera dubbelt för hvarje gång; 3:o

angifvaren försäkrades om konglig majestäts höga
hägn och beskydd; 4:o böterna skulle utan invändr-

ning och ursäkt genast utsökas, och den, som ej kund^^

gälda med penningar, skulle plikta med kroppen. Sam-
ma eller likartade förordningar utfärdades äfven för

städer i landsorten. -)

Till en tid sökte man verkligen tvinga folket tiii

efterlefnad af dessa stadgar, ocb borgare måste en

lång tid sitta bland ogerningsmän häktade endast af

den orsak, att de för 100 daler godt mynt fordrat 114
daler i mynttecken. Men, beter det i ett samlida bref.

om, man ock uppreste galgar serskildt till bestraffande

') Riksreaistr Karl till landshöfd. d. 27 Okt. {in. Jir

Sliernmans saml. 6 397.

^} Linköp. lans Ark. -1717—17^8, t. ex. d. 26 Okt <7<7.
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af dessa laghrotl, skulle de likväl omöjligen kunna
kindras. ') Också hörde inan beständigt omtalas, buru

liandtvcrkarc och köpmän, faslän blott mellan fyra

ög:on. sälde sina varor till ojika pris för olika mynt-

sorter, och när nppsigten öfver allmogens torghandel

skärptes, började bönderna uteblifva, viljande häldre

sjelfva förtära sina varor än afyttra dem för uoder-

hr.lllgt snart odugligt mynt. Detta deras oppförande

ntmälaile Görtz för konungen, såsom vore bönderna

för myckel bemedlade och hade penningar nog till ut-

shyldernas belalande, och att delta var orsaken, hvar-

före de ville häldre sjelfva och hemma förbruka sina

varor än i städerna försälja dem.

Också i andra yrken förfor man på samma sätt.

Messingsbruken t. ex. ville ej emot mynttecken aflåta

sin tillverkning, hvarföre ock gelbgjutarne snart an-

mälde omöjligheten af att fortsätta sitt arbete och hålla

allmänheten sina varor tillhanda. Då befallde Karl

landshöfdingen genom vederbörlig handräckning hjelpa

dessa sednare att vid messingsbruken och mot mynt-

tecken bekomma så mycket messing, de för rörelsens

fortsättande behöfde -). I bergslagen blefvo myntteck-

nen snart ratade af både jernverksegare, bergsmän och

forbönder. Karl befallde olydnaden slrängcilgen straf-

fas ^). Men bergsmännen invände, att man för de så-

lunda påtvingade mynttecknen omöjligen kunde få köpa
behöflig spanmål. Dä befallde konungen de kringlig-

gande landsorternas prester, landtbrukare och allmoge

att till bergslagen föra och mot mynttecken sälja sin

säd. När man slutligen anmälde, huru bergslagens

lösa befolkning, drängar, dagakarlar m. fl. icke ville

V Thorsjö ark. Blackstadii bref till grelVinnan SteDÖock
d. <3 No v. MM.

*j Link. lans Ark. d. 19 Dec. MM.
») S. st. Korigl. Br. d. -10 Febr. MMi. RiksregisU. d 6

Febr. 1718.

Fryxellt Ber. XXVUl Ö
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arbeta, om de ej finge annan dagspenning än mynt-

tecknen, skall Karl, enligt en dock föga trolig sägen,

bafva iiotat låta hänga de sålnnda iDOt kouangens bad

Bppstodsiga personerna. ')

DET GODA MYMET AFLYSES.

Äfven denna ålgerd både till syftpoiål att tvinga

folket till nödmynlets anlagande. De nyss omtalade

i besagde afsigl föreskrifna polis-åigerderna. voro, i

fall de skulle med stränghet tillämpas, så svåra och

retsamma, att Görtz ansåg klokast vijka pa annan väg

komma till målet. I såiian beräkning löreslällde han

konungen, hnru, så länge silfver- och falltialllga kop-

parpeoningar (unnos i landet, folket skulle fika elter

dem och förkasta nödmynten; och att u)an derföre

borde, åloiinstone för tililallet, helt och hållet adysa

och indraga de lörra. Hnru detta skedde med plå-

tarna, är redan i sammanhang njed Iramställningeii

om dessas omslämpling, m. m., berälladt. IJv;id silf-

vermvntet. karolinerna, angår, liar Görtz under sin

rättegång sagt, alt han frånstyrkt deras aflysande så-

som i Qere fall skadligt; men att konungen tagit den

saken pä sig. Den 20 December 1717 eller sju veckor

efter nyss anförda kungörelse om nödmynlens påtvin-

gande, utkom alltså en förordning, som lörklarade ka-

rolinerna vara från och med kongörelsedagen aflysta

och i handel alldeles (örbjndna. -) De skulle genast

till upphandlings-depidalionen a/lemnas och der in-

vexlas (mot hvad annat myntslag nämndes ännu ej).

Försummades detta inlemnande, skulle de vara för-

brutna. Dock, tillade konungen, pjå det ingen, som
sådant mynt innehafver. ma derigenom lida, tillåta vi

') Fr. min. br. d. M Mars klM.

'j Linköp. Bibi. Ark. Beskrifning em Karl XII.



83

att upphandlingsafgiften, halfva konlrihutionen m. m..

må inlill den 1 Juli med karoliner betalas ; d. v. s. Uro-

uan lörbjöd nndersalraina att sins (Miiollan ntglfva och

mottaga det eoda ujyntet: men erbjöd si^ att sjelf

inottaira det. som skatt eller till invexling. Vi veta

ej. hvad verkan befallniii|?en hall; blott det, att deu

inom kort blef förnyad octi skärpt. Den 7 Mars 1718
utfärdade Karl en ny knntjöreise, enli?t hvilken frän
och med den t Juli 1718 ingen enskild person skulle

fa innehafva karoliner eller främmande silfvermyrit,

ej heller något hopsmält, oarheladt silfcer. Allt så-

dant skulle efter nämnde dag vara till kronan förbru-

tet, hvar häldst det funnes, i banken, eller hos en-

skilda personer, eller i sterhhus; kvarföre ock intet

arfskifte finge anses gilltigt sä framt det icke blifvit

förrättadt af vederbörlig domstol, eller af dess ombud.

Genom ett likartadt knn^abref blefvo vid samma tid

också de £ta(nla kopparplåtarna förbjudna. Hvad nn-

dersåtrarna sknMe få i st.-illet för iiei iFilemnade silfret

eller kopparplåtarna, blef ej heller denna gån? tillkän-

nagifvet. Det hette blott, att vi till imre undersätares

beqvämlighet äre sinnade låta slå annat silfvermynt.

Men att delta sistnämnde skulle glfvas nndersåtrarna

i ersättning för det Inlemnade gaujla, derom nämndes
ej ett ord.

Hvad Karls egen förordning med tystnad förbigick,

det blef några dagar derefter ntlaladl af von der Natli

och af Hppliatidlirigs-depnlationen. Den 19 Mars på-

bjöds, 'j alt inom den 1 Juli 171 8 skulle allt ufider-

såtr.nrnas inhemska och flammande silfvermynt ocb

oarbefade silfver till kronan ifilemnas mot nobliga-
iioner och mynttecken^), vid straff att eljest vara

au hans majestät och kronan förfallet. Kammar-kol-

Redan den 18 Februari 1718 hade dock ölVerståihållaren

gilvil tillkänna, alt alla i offenili^a kassor befinlliga pil-

lar och karoliner borde inom d. I Mars 1718 mot obli-

da lioner och mynilecken borivexlas.
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legii ledamöter hade niot saken gjort Åtskilliga före-

ställningar; men fåfängt. Karl älade dem att utan
dröjsmål ställa sig befallningen till efterrättelse.

En betydlig mängd silfver både \isserligen redan

förut blifvit satt i säkerhet medelst att utföras till främ-

mande land; men liär och der funnos ännu stora sum-
mor qvar, dolda på kislbottuarua. ISär nu Karl i slu-

tet af 1717 befallde det goda silfvermyntets inlem-

nande till kronan, fruktade naturligtvis han och Görtz,

att svenskarna skulle till utrikes ort rädda undan, hvad

de af nämnde vara egde qvar. Vid samma tid förny-

ades och skärptes fördenskull de fordua förbuden mot
utförsel af guld eller silfver, och brott deremot bela-

des med förlust af icke blott varan och peuuingesum-
man, ulan ock af all förbrytarens egendom. Man gick

än längre. De, som ville företaga utrikes resor, fingo

medföra blott en viss summa godt mynt; de förmög-
naste ej mer än 100 daler silfvermynt pä personen,

de öfriga mindre, i förhållande till hvars och ens vill-

kor. Tre veckor deretter eller den 20 December 1717
utsträcktes förut nämnde straff till enhvar, som med råd
och dåd deltagit i förbuden sil/verutförsel och densam-
ma icke angifvit. Hotelserna lijeipte ej. Utsmugglin-

gen fortfor, och var svär att i Sverges vidlyftiga skär-

gärd förekomma. Eu och annan gäng blefvo dock
sådana fartyg röjda och tagna, hvarvid stundom hände,

att ingen vågade anmäla sig som egare till de pen-

ningar, som anträffades. *) iMan berättar ock, huru

eu svensk man skickade 70,000 karoliner till Holland;

men så hemligt, alt ingen utom afsändaren och mot-

tagaren visste derom. Svensken dog, och sierbhuset

hade förlorat hela summan, om ej holländaren nio ar

derefter angifvit saken. Man ville veta, ait sedan

Karls hemkomst 1714 hade 2 millioner blifvit till främ-

mande land utskickade; och alt man i Holland hade

af fruktan för Görtz och för hans efterspaningar ned-

'} Lill k. Bibi. Ark. Beskrlfning om Karl XII.
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smält en män^d (iiirörtJn svenska karoliner. Konungen,

som fick veta. liiiru ntf()rseln rorlfor. skärpte den 24
April 1718 ytterligare sitt lörbud. Till de förra vitena

lades äfven det. att som falsk myntare skulle strafTas

icke blott nlsmng^glaren. utan ock en livar, som afve-

tal utförseln, men icke i lid densamma angifvit.

De omtalade nya silfver karolinerna blefvo verkli-

gen nnder loppet af 1718 präglade. I bela Stock-

holm fanns likväl nnmera ingen person, med nog konst-

färdisliet att kunna för de samma tillvrrka en stämpel

med konungens bröstbild; bvarföre Karl lät i stället

ditsälta sin dubbla namnbokstaf. Folkel kallade det

nya myntet Görlz dalrar; men deras myntning blef

snart afbruten genom konungens död.

ELFTE KAPITLET

KRIGSMEDELS ANSKAFFANDK GK>01! TVAIVGSHAKDEJ,.

Med delta gemensamma namn utmärka vi en

egen klass af ålgerder, hvil ka. utom pålagor, lån och

nödmynt, tillgrepos. Allmänna kännetecknet var, att

ondersåtrarna måsle till kronans tjenst och lill af kro-

nan bestämda priser och för nödmynt använda sina

arbetskrafter eller atlata sina varor. Första betydliga

steget på denna bana var

DEN TVA.NGSSALDA G ER DEN 1716.

Vid återtåget från Norrge nämnde år fick Kari

underrättelse om den landstigning, hvarmed Danmark
botade Skåne. Försvarstroppar borde alltså i besagde

landsort samlas: men dertil! Ltlöfllga förråder cch mynt
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hade norrska rälllåRPt medtagit. Dä, den 6 Maj 1716,
ntfärdade Karl tili guvernören i Sk;1ne Bnienskiöld föl-

jande berallning. Hvad hesätlningarna i Malmö. Lands-
krona och Kristianstad för ett hälft års lid behöfva i

råg, mjöl, gryn, arter m. m.. skall guvernören genast

låta indrifoa från narbelägna orter, så myckel deraf

finnas kan, samt utan ätskilnad af hvem, som dessa

varor eger. Betalning efter skäligt pris skall framde-
les blifva från upphandlings-deputationen skickad.

Häraf får ingenting eftersättas. ') Flere landshöldlu-

gar i grannskapet ålades alt i sina län lala npplcckna,

hvad undersäirarna hade af nämnde lifsmedei till ÖT-

verlopps, sedan man nämligen at hvaije hushall qvar-

leiDoat. sä mycket det till nästa skörd ouiid;iängligeD

behöfde. Pä grund af dessa uppgifier skulle lands-

höfdingen sedermera bestämma, huru mvcket livarje

socken borde afläta. och till hvad fästning, och på
hvad dag, och till hvad pris. ^ Befallningen tyckes

hafva åtminstone till någon del blifvil verkställd. I

Östergötland t. ex, skulle hvarje mantal ntgifva Y,

tunna råg. '/, t:a korn, % t:a hafra.
'/s

t:a ärter;

hvilket allt borde lemnas i Norrköping lÖr att sjöledes

röras till Kristianstad. ') I Halland blef missnöjet gan-

ska stort. Man berättade, huru folket dersläd)\s un-

dangömde sin säd i skogarna; huru andra icke fingo
qvar sä mycket, att de kunde föda sig och de till in-

qvartering ankomna soldaterna: — likaså, huru skån-

ska allmogen var öfver denna behandling så uppretad,

att man i händelse af danskt infäll icke mer kunde lita

på dess trohet. ^) Det onkladt rådde Feif konungen
att vidtaga samma atgerder också I andra län. "»)

'j Lin k. Läns Ark. Kongl Br. 4 7)6

^) Link. Läns Ark. Konunaens bref till Skytle den \0

Juni 1716

•') Riks ark Landshöfd tili Karl den i\ Juli M\^
') Riksark. Feit iill konungen d. 24 Juni 47<6.

^) S st d. ^5 Juli 4746
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TVA-KGS-MAGASINERNA 1710.

Utom nyss bPskriTna geni, lät Karl vid samma
tid påbjuda Dpprällaiidp af inagasiner. DH skedde

den 1 Angiisli 17 16 och medelst följande knngörelse.

Som årsväxten är iofvande, skall man begagna till-

fället och upprätta förrådshus. Utom vanlig krono-

tionde skall hvarje hemman lemna 3 tunnor råg, V/^

i:a hafra, allt qvarntorrl, samt 40 pund hö. Dessa

varor skola af städernas magistrater mollagas och

vårdas, och enligt markegång nästa år af upphand-
lings-deputationen betalas. ') Mot delta påbud gjorde

sistnämnde ämbetsverk sjeill ganska allvarsamma på-

minnelser; t. ex, att mången landiman kunde intet år

aflåta så mycken säd, som nu af konungen fordrades:
— att kronan visserligen lofcade betabiing till nästa

år; men att bonden ej kunde vänta så länge, ty han
måste redan detta år betala sina skatter; — alt den

io/vade betalningen nästa år torde ock, oaktadl hans

majestäts goda afsigt, blifva, till allmogens fullkomliga

färderf, omöjlig; ty, uträknad efter markegång, utr-

gjorde den på hela riket i,813.333 daler silfvermynt;

och hvar skulle en sådan summa tagas? Giirtz sökte

väl med allmänna ordalag försvara älgerden: men den

tyckes dock liafva sedermera blifvit återlyst. -)

FÖRTECKNINGAR ÖFVER t NDERSÅTRAR^AS FÖRRÅi)

AF LIFSMEDEL.

Sådana blefvo redan 1716 här oeb der npprät-

tade, enligt hvad nyss omlaladi är. Men vid Görlz*s

bemkouist från Holland bösten 1717 pabjödos de i

') I, in k. Läns Ark. hongl. Br. d. i Aug. och U Scpt.

47<6.

») S. st d. 25 Okt. 4716.
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slort och med mera sammanlian?. I Noveoiber sisl-

nämnde år befalldes Oere laudsliöfdin^ar alt inom tre

reckor genom så kallade ransnhningamän anskaffa

och till kononi^en insända fnilständigra förteckningar på
den spannmål och det salt, som nlöfvcr bohofvet till

näsla skörd fanns hos en livar bland andersriirarna,

itan Atskilnad af stånd och villkor. Formulärer för

dylika anteckningar medskickades; ') och til! försvar

och handräckning skulle soldater åtfölja ransaknings-

mäniien. I Stockholm utnämndes 18 sådana personer.

Iivilka. beledsagade af gardister, skalle nndersöka Icke

bloli salabodar och magasiner utan ock hvarje enskild

persons visthus, samt uppteckna varornas mängd, och

huru mycket egaren borde få behålla, samt huru myc-
ket han borde aflåta. På samma sätt gick det till I

Uppland. Kronobt^tjeningen, åtföljd af soldater, van-

drade från gård till gärd, nppbiöt de motsträfvigas

Tisthns och uppförde sig mångenslädes som hade de

varit i fiendeland. '^) Folkels ovilja och harm är lätt

att försiå ; också tyckes det, som Görlz icke vågat

uttaga de sålunda antecknade lifsmedlen; i synnerhet

som Tessin afrädde. Men hösten 1718, när en del-

is ofördelaktig skörd hotade landet med nöd. och

när norrska fälttåget kräfde alla möjliga medel, da

och tre veckor (öre sin iVö^ påbjöd Karl. att Ingen pä
landet skulle få uppköpa mer säd, än han till nästa

skörd behöfde. och att den, som hade mer. skulle

genom landshöfdingarna alharligen tillhållas att Öfver-

shottet afyttra. ^)

') Riksregistr. Hongl. Br. d. 27 Nov. 4747.

Upps. Palms. Kcngl. Br. Ull landshöfdingarna, s. d.

') T horsjö Ark. Blackstadii bref till grefvinnan Stenbock
d. 7 Dec. 4717. Af Riksark. Landshöfd. br. till Karl

ses, aU dylika anleckninL'ar blilvit gjorda i Weslerås
samt i Skaraboras län, i hvilket sednare då, d. t O Jan.

47t8 . lunnos 94,953 personer, 62,526 tunnor säd och

4G8 tunnor salt.

^) Riksregistr. d. 8 Noy. I7t8.
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STÄDERNAS TVLNGNA 5ÄDE5HA.NDFJ

.

Ofvanboskrifna <lryga spannmålsåtgerder tillsam-

mans med laudlbrukels förfall orsakaile emedlerliti niyc-

keu nöd dier, som en kiönike-skrifvare sade, >Å sä-

deslåren brist och uti inageii sor(/.>:> ') Den vanliga

spanuemaisliandeln hade i följe af knperier och pen-

nln.sebrist aflagit. och när Görlz kom till Sverre hö-

gsten 17 17 voro ntsljrterna för det kommande aret

lämligeu mörka. Dä befallde konnn^en, att livar och
en bland rikets stapelstäder sknlle ill! den 1 Maj,

eller med sedermera förlängdt anstånd, till den 1 Sep-
tember 1718 från ntlandet införskrifva ett visst mått

salt och säd m. m. Af den sednare varan t. ex. borde

Stockholm an^katfa 100.000 tunnor. Göteborg 50.000,
Malmö 9,000. Norrköping 1,000, Söderköping 600 o.

s. v. samt för hvarje bristande tunna bota en riksda-

ler, j) I Stockholm blefvo alla köpmän uppkallade, då

von der Nath, a konungens vägnar, framlade nämnde
förslag med hotelse, att, om de vägrade detsamma
antaga, sknlle till rikets förseende med nödiga varor

andra handelsmän utväljas. De föreburo väl sakens
omöjlighet och sin egen oförmåga; men konungens
befallning måste åtlydas. Under sommaren 1718 hade
ock Stockholm anskatfat en betydlig del, och Göteborg

hela det fordrade beloppet. Men snart spordes hvarje-

öanda klagan; t. ex. från Malmö köpmän, att en del

af deras införskrlfna säd blifvit af kronan tagen och
betald med mynttecken och till och med sådana, sora

redan voro atlyste; — från Göteborgs, att de blifvit

af Görtz bedragna och lördeuskul! hädanefter afsade

' Link. Bibi. Ark. Beskrifning om Karl XII.

») l-ink Lans Ark. Kongl. Br. till landshöfdingen d. .1

Febr. ni 8.

Link. Bibi. Ark. Beskrifnins om Karl den tolfte.



90

si{? dylika uppdrag: ') ^ frän Stockholms, att sedao

spannnjhlen blifvit införskrifven, haOe Görlz ensam och
godtycklig:! bestämt det pris. hvarefler den skulle hål-

las till salu; och nedsalt det sä lagf, att köpmännen
förlorade G till 8 daler ko|)parmynt på hvarje tunna;

likaså med den ull, de enligt hans befallning anskaf-

fat. ^) Görlz deremot klagade hos konungen allljemnt

öfver köpmännens, som han sade, egennyltiga förfa-

rande och öfver deras obenägenhet att någonting för

det allmänna bäsla uppoffra.

Ar 1718 påbjöd Karl, att i September alla år

skulle beslämmas en till näsla Seplember gällande

taxa på lifsmndel och foder, enligt hvilken inqvarteradt

krigsfolK skulle belala sina värdar. Landshöfdinge-

ämbetet I Weslerås anmälde i Seplember 1718, alt så

hade der i länet skelt, och alt priset blifvit nedsatt

med en tredjedel under del gällande, pä det krigsfolket

icke skulle för mycket lida. ^) flusvärdarnas, säjrar-

nas, folkels förlust aktades mindre. I Augusli samma
år ulfärdade Karl en ny (iirordning. nämligen, att hä-

danefter skulle rara ett oföränderligt pris på all slags

spannmål, sä i god som ond tid: och att i goda
år skulle landlmannen fä mot rigtig betalning aflemna
sin säd i kronans förrådshus, för alt derifräfi kunna
i svära är bekomma understöd. *) Den, som sålde

sin säd till annat pris, skulle bota 50 daler sil/ver-

mynt för hvarje tunna, h varöfver landshöfdingarna

skulle hafva noga inseende. Åtgerden, helte del 1

'i Riksark. Handlin2ar rörande Görlz Kn skrill af U
Göteborgs köfjmftn Ull upphandlinss-depulaiionen den t5

Nov. -1718. Älven von der Nath ogillade högeligen del

säll, hvarpå Gölet)org behandlades.

-) Upps Nordin Miscel Hisl. Stockholms borgerskaps

klagoskrin d. 30 Nov. iHS.

'; RiKsark. Landshöfd. till Karl d. 21 Sept. 1718.

••) Sådan utlåning af sädeskorn biet ock af Karl våren 47<8

påbjuden, dock mot hög ränia
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kon^örolscn. vidtogs. för att hindra de stundom upp-
kommande låga sädespiisen, genom hvilka landtman-
nen icke erhöll skälig betalning för sitt i svett och

blod nedlaggda arbete, ulan måste förlora lust och

mod alt bruka jorden, som sig bör. LafiOtmrinnen.s

obenä!r«'nli«M alt pa slika beliiij? ocli mot nödmynt lemna

sin säd. kan emedleilid lätt anas; likaså att vid dylika

en g:ang för alla tiostämda priser, knnde spannemais-

liand -In icke gifva näson vinst, ocIi således ej licllei

med någon fart drifvas,

Oaktadt dessa hinder, och oaktadt borgerskapets

nyss oMjlalade ovilja, förnyade Karl iiösten 1718 på-

budet om stätiernas tvnngna sädeshandel. DritTjeilrarna

voro dels behof tör dpt tilläinnade norrska lälltäs^et,

dels fruktan för hungersnöd till Tölje af missväxt i nå-

gra landskap.

Denna gäng framlades dock pabndei nnder eu an-

nan form och i större omfattning. Nu befalldes hvarje

stad i hela riket att till den 1 Juni 1710 hafva upprät-

tade magasiner af säd och salt, tillräckligt stora för den

krinslissande ortens ärsbehof. Att lälta och främja verk-

slälligheien päbjiids som understöd den redan omtalade

sjettepenningsaljiiften, och iofvades som belöning frihet

frän stora gerden och tillika den vinst, nämnde sädes-

hnndel kunde afkasta: men som stralT för uraktlåten-

het bestämdes dryga böter. Äfven mängden af de va-

ror, som sknlle anskalFas. bicf ökad. kanske fördubb-

lad. Åtminstone ålades Göteborg denna gäng att an-

skafTa 100.000 tunnor säd och 50.000 tunnor salt. »j

vStockhoIms borgare förklaraile sig oförfnögna till sä-

dana fiiretau. och Höpken bekräftade deras ord. Görtz

deremot sökte bevisa möjlisheten, och påminde om
korinngi'ns ovillkorliga bud. utsatta böter, m. m. H.i!!

befallde kommers-kollegium och njagistralen alt mellan

köpmännen fördela summan af de varor, som skulle

anskaffas, på det man genast måtte se, bvem deu för-

Riksark. Kamoiar-kolleg]) protokoJl.
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samlige var, som borde betala pllkfen. Emedlertid

blef det i verkliirlieten för städerna granska- svårt att

anskaffa det ntsatta beloppet spannemål. Handeln med
ntlandet var tillinletgjord srenom fiender, crenom kapare

och genom brist på kredit och på godt m)nt. Inrikes

ville ej heller landlfoiket mot nödmynt och till ett af

kronan faststiilldt pris allåta sin säd. (jörtz lät för

konungen llllkännagirva böndernas motsträfvighet här-

ölinnan. Riket, skref han d. 3 November 1718, riket

faller i djupaste olycha, om ej enligt mitt förslag stä-

derna upprätta magasin ock landshöfdingarna tiUhälla

jordbrukaren, eko han vara må. atl dit sälja sin öf-

ver/lödiga säd. Men jag kan blott rada, icke befalla,

och få äro de, som mig lyda. ') Just i detsamma
och tre veckor före sin död lät också Karl. som
nämndt är. lörbjnda en hvar bland uudersåtrarna att

hafva liggande mer spannmål, än denne till nästa skörd

sjelf behöfde, — och tillika befalla dem att ovillkorli-

gen sälja öfverskottet.
»}

Denna städernas tvångshandel sträckte sig ock

till andra föremål än säd. Wexiö borgare ålades att

till norrska fälttåget 1718 anskaffa 3.000 oxar, för

hvilka kronan betalade dem blott 24 daier silfvermynt

stycket; ehuru de kostade borgerskapet mycket, ja

>stoDdom dubbelt mer.

TVÅ.NC.ET pA »iERGS- 0<:H BBlKShÖR Fl SK.\.

Båda genomgingo under Karls sista regeringslid

många och besynnerliga ödeu. År 1715 hade utför-

seitullen på deras tillverkningar blifvit ökad, !jågra

•) Riks ark. Handlincar rörande Görlz. Görlz till O. Ce-

derström d. 3 Nov. 4718.

' Riksark. Handlinsar rörande Göru. Upphand! -deputal.

promemoria d 29 Not. 4718



sägn tifdöbblatl. som tiet tyckes, ock.så fur all upp-

drilva varans inhemska förädiiog. I slrid mot denna

äsigl medgafs vid början af 1716 tullfri utförsel af

koppar, messiiig och jcrn, dock skulle hvarje gånff

införas ett motsvarande värde i klingande mynt, *)

eller i nödvändighetsvaror. Afsigt(^n tycktes denna

gäng vara, dels att tili riket införskntra lifsmi^ue! eller

silfver; dels att hindra undersätrarna Iran hvarje för-

sök att till främmande land öfverllytta sin förmögen-

het, under form af inköpt jeru eller koppar.

Hösten 1716 uppgjordes ölverenskommelsen om
lånet i Amsterdaiu. Ät holländska långifvarne till-

erkändes dä rältiglipl att upphandla rikets jern, kop-

par, tjära m. m,. a.nemnade till kronans förrådshus i

sjöstäderna och mot priser, bestämda af konungen.

Att kronan skulle mot nödmynt (vägsedlar) bemägtiga

sig nämntla varor, utgjorde den tanke, den förutsätt-

ning, pä hvilken heja öfverenskommelsen tyckes hafra

Il vilat; ehuru detta icke ännu blef i Sverge med öppna

ord uitaladt. .Men redan frän början af 1717 vidtogos

ätgerder, som förberedde något sådant. Kari befallde,

att alun, vitrio!, svafvel. zink, tjära, messing. koppar,

tacKjern och snart äfven stål och stängjern skulle af

sina tillverkare lemnas i ofvannämnde förrådshus till

det pris. kronan bestämde, och mot de iörut omtalade

väg^edIarna. Som skäl tili påbudet uppgaf konun-

gen sin åstundan att berexla undersåtrarna lisa och

hjelp, handelns upprätthållande, bergslagens förkofring

m. m. Undersålrarnas fördel skulle bestå deri. att.

om tillverkaren ej (]i ge så hastigt eller fördelaktigt,

som han önskade, ål utländniugeu sälja sina varor,

kunde han genast mot vågsedlar, gängbara som myn!,

insätta dem i kronans förrådshus, tills han hunnit dem

till deras rätta värde borttinga, och dä kunde mot våg-

sedelns inlemuande uttaga. Ätgerden, liknande nuti-

dens på vågfördt jern tagna lån, kunde, ärligt utförd.

•) Riksregistr. Karl Ull iaDdshöfd. d. 2ö Jan. 1716.
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Tara g:anska nyiUg. Alii berodde på vAgsf^dlarnas

helgd. Konnngen liade ock i sjelfva förordninirariia

gifvit sitt liöstidlijra löfie, a(t inneljafvarnf af sciiuma

sedlar skulle fä fritt göra och låta med den deruti

uppgifna varan, utan hinder af någon, slags invänd-
ning elter beslag, och således vara vissa om, att den
i vågen stående tillverkningen icke skulle spelas dem
ur händerna. Men rcnlan da?tMi derpa eller den 26
Februari iraf han ;H upplirindlifigs-deputafloiien rä{li|?liei,

all efler eget irodlflnnando lijiäta eller förbjuda nämnde
varors ntskeppnin?. Pa uppliandllngs-depuuiiionen. d.

¥. s. pa Görlz, berodde således, liuruvlda varans ejrare

skulle (å uibNla kronans vaasedel niol ullandnins^ens

klingande mynt. Fortfarande jrallde ock det nyss-

^Iä^lnde påbudet, alt in^en skulle fa ulskeppa ofvan-

nämnde tillVfrkninffar utan mul (örpiiktelse och ställd

borgen att tillljaka införa ett moisvarande belopp reda

uiynt eller nödvändighetsvaror. I afseende pä de sist-

Däiiinde hade köpmännen dock.' med stöd af hvad förut

skett, anledning till den farhäga. alt de skulle seder-

mera tvingas sälja dem till sädana pris, som kronan

utsatte. En kungörelse af dyllkl innehall blef verkil-

g<'n af Görlz ulgifven. ')

Von der Naih och uppbandlings-depufationen an-

sägo ätgerden skadlig, oäslan omöjlig. .Man hefarade,

alt vågsedlarna aldrig skulle hlifva gångbara; — att

de och de bestämda prisen skulle tillintetgöra bergs-

handteringen; — att andra stater skulle af den så

uppkommande omöjligheten atl från Sverge bekomma
jern och koppar, lockas och tvingas att upparbeta

M Don är tryckt och ar den 26 April niS. och (illåler

handlande köpa jern lör samma pris, som npph,uidlin2S-

dfipiilatiuRcn i,nlver, med 2 daler kopi'arm\nis JörhOjning

på skeppundel, och mot lörbindelse alt inlöra och salja

råg lor "24, korn lör 18, halra lör il och salt lör 30,

alll daler kopparmynt lör tunnan Se för ölri*^l Dpps.
Nordin Miscel. Histor Borgerskapels klagoskrift

m. Q
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situi egna bergverk och sålunda bli[va af Sverge obe-

roende, ') o. s. v. D('pn(«lio[ien ännade först alt

skriflli^en ^'6v<\ underflaniga inoirörPställni(ip:ar; men
uär det kom dprtil!, väj^ade iJisen umlerleckna uppsat-

sen. Von der Nath had da oui tillåtelse alt fa resa

till konung:en och franislälla sina beläiiklishHler. Det

beviljad«'s. Hati tog med sisr ur upplianillliigs-depula-

tlonen von Höpken, nr kommers-kolleginm grefve Bonde

ocli ur bergs-kollegium assessor Leijel. Deras skal

funno geliör lios mänga Inom konungens omgifning;

men icke hos honom sjelf. Då holade von der Nath

taga afsked, och lyckades dymedelst utverka löfte

om någon eflergift. Men knappt hade han kommit
tillbaka lill Slockholm. förrän konungen ändrade sig

och åierupplog det förra beslutet och befallde dess

verkställanile. ^) Von der Nalh blef rörlviOad. Kla-

gande vände han sig till Miillerfi och sade: då jag
icke förmån med skäl och förnuft någonting uträtta,

återstår intet annat än att med undergi/venhet be-

trakta, huru denna åtgerd skall såsom ett åskslag

krossa bergs- och bruksrörelsen, den enda näring,

Sverge ännu har qvar. ^)

Fä bergsmän eller bruksegare ville emedlertid be-

gagna tillålelsen eller äliyda uppmaningen alt mot
vägsedlar insätla sina varor. Då, och sedan Görlz

hemkommit frän Holland, fogs elt nyll sleg, som när-

made sig det åsyftade målet, ehuru skenbart gående i

annan riulning. Samma dag. som Karl stadfäsfade

holländska lånef, eller den 30 December 1717. vidlog

han följande dermed sammanhängande åfgerd. Han
nlfärdade till upphandlings-dppuiatk nen ett href, en

föreskrift af följande innehåll. Såsom vi hafvci i nå-
digt öfcervägande tagit, huru åtskilliga bruksidkare

') Riksark. Ett belänkande d 2 Apr. 1717.

') Berällelsen om della uppiräde hvilar på Görtz's eller på

von der ISaihs egna uppiiilier

») Riks ark. Von der Nalh till Mulleru d. 9 Juli Ht 7.
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behöfva förlag för ait kunna drifva derax bruk, och

torde nödgas af andra personer mot tryckande villkor

upplåna, hvad de behöfva; alltså skulle vi g er na
se, det i kunden försträcka dem rtiniefria lån, hvil-

ka hvar sjefte månad borde inbetalas. De sväfvauile

ordalagens andemening var. att npphandlings-deputa-

(ionen, d. v. s. kronan, skulle jrifva länen i nödmynt,

broksidkaren deremot t)elalningen i jern, koppar ui. m.

Bergs-kollegium fick samma dag befallning att uträkna,

huru mycket hvarje bruk t\lb:erkade, på det man kunde
se, huru stort förskott, som borde detsamma gifvas, ^)

eller, — fruktade många. — påtvingas. Ty naturligt-

vis (unnos endast fA, om ens någon, som ville mot-

taga ett sa beskatladt förskott eller understöd. Görtz

sökte dock inbilla Karl. aft trögbeteu liärutinnan kom
deraf. att man för dylika låns medglfvande fordrat af

bruksegrarna allt för stor säkerhet, m. m.

I trängande behof af penningar, togo Karl och

Görtz ännu ett steg och elt stort steg närmare målet.

I Februari 1718 befallde konungen, att af det mot

yägsedlar eller pa andra vilikor vägförda jeruet skulle

i Stockholm 100,000 och i Göteborg 50,000 skeppund

för kronans räkning tagas och af uppliaudlings-dej)u-

tationen betalas; med hvad slags penningar utsattes

ej : men det blef med mynttecken. Jernet skulle an-

vändas till gäldande af- kronans införskrifna spannmål
och krigsförnödenheter; -) mycket säges dock hafra

mot klingande mynt blifvit af kronan såldt ät ulländ-

ningen. Missnöjet och klagomålen blefvo högljudda.

Flere bandiande i Göteborg Ingingo till Görtz med en

skrift, i hvilken klagades, att då konungen sålunda

sjelf öfvertog jernhandeln, skulle Götehorgs-boarna mi-

Bergskoll. Ark. Kongl. Br. d. .30 Dec. iHl. Några
uppgiiva, det: Karl i sariimanhang härmed belalH bruks-
egrarna alt hadaneller lillrerka två tredjedelar mer sn

lörut

'j Riksregistr d 7 uch »4 K«br. nis.
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sta den rörelse, af hvilken de le[de, och för hxnlken de

skattade; och att de mynttecken, köpmännen för det

nu tagna jernet bekommit, omöjligen kunde användas,
m. m. De badö «J er fö re Görlz beveka konungen till

den förra jernhandelns återställande. Någon (örän-

drina: tyckes likväl icke hafva blifvit vunnen |:^enora

detta Göteborgs-köpmännens klagande och skrik, som
Görtz kallade det. Likväl to? kronan för den gängen,

oss veterligen, ej mer än de 1.30,000 skeppund, vi

redan nämnt. ') Också beviljades några eftergifter pä

afrads-kopparen m. m., skenbart betydliga nog; men
ganska ringa i förhållande till den stora vinst, kronan

tillskansat.

Men för att undandraga sig såväl dylika tilltagr

som de erbjudna vågsedlarna ocb förskotten, företogo

sig nn bergs- ocb bruksidkare samt handelsmän att

medelst verkliga eller läisade köp öfverlåta nämnde
varor åt engelsmän och holländare, hvilka. trodde man,

skulle såsom ulländningar icke vara förpligtade att

åtlyda ofvaunämnde stränga i)åbud. Görtz inb«"rättade

förhållandet, klagade öfver denna svenskarnas egen-

nytta och rådde konuiigcn att till egen tjenst och hela

rikets bästa sjelf träda emellan och, som Görtz sade,

understödja statens kredit, hvilken de enskilda icke ville

upprätthålla. Man har sagt mig, tillade h»n. att det

mesta jernet här i Stockholm tillhör engelsmän ; troli-

gen för att afskrämma mig från det sammas tillgri-

pande. Men jag har svarat dem, att eders mojestäl

måtte vara lika sä nära som utländningen i fråga
om att köpa sitt eget lands alster. På grund af dessa

åsigter rådde Görtz konungen alt sjeif öfvertaga hela

jernhandelu, och, sade han, om det ej såge egenkärt

') Dock tyckes, som Karl den 22 April <718 mot mynttec-
ken tagit del vid Sala tillverkade sillrel. Riddarhus
Ark. Sekret. Utsk. Handl. 4749. Bergs-kolL Relation

d. 9 Dec. 4749.

ITryxell» Der. XXVllL 7
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ut, skulle jag lätt visa, att mina förslag rörande dessa

ärender inbringat eders majestät och riket några 7nil-

iioner. och tillika en gäng för alla gjort jernhruken

oberoende af utländningen ; en sak, hvarpå eders ma-
jestäts förfäder länge men förgäfves arbetat.

Karl följde rådet och fQllföljde den bana. ban re-

dan beträdt. Alt dömma af Qere samtidiga yttran-

deo, *) har han frampå sommaren 1718 tagit eller till-

kännagifvit sig ämna på anförda sätt taga all Sverges

tillverkning af silfver. jern, koppar m. m. -)

Således skulle kronan af undersåtrarna köpa

nämnde varor för nödmynt, och sedermera åt utländ-

ningen sälja dem för silfver; man föreställe sig folkets

tankar, känslor och ord!

Bergsmän och bruksegare jemrade sig öfverljudt.

Första klagopunkten var, att för det nödmynt, hvar-

med kronan betalt deras varor, kunde till fortsät-

tande af deras näring hvarken dagsverkare, körare

eller spannmål erhållas. Karl svarade, som sagdt är,

med hotelse af stränga strafT öfver de arbetskarlar

eller forbönder, som ratade mynttecknen, och med be-

fallning till kringboende kyrkor, prester, landtbrukare

och bönder att till bergslagen föra och der afyttra sin

') Något kungligt bref eller någon förordning derom hafva

Yi ej kunnat finna. Måhända skedde det under form af

fortgående förskott, enhgt den redan åberopade löreskrif-

ten. Se också Bergs-koll. Arkiv. Kongl. Br. d. 3

Maj ni8. Enligt J."W. Arnberg om upphaudilngs-depu-

tationen, sid. 45, tyckes dock något allmänt påbud blilvit

utläidadt.

') Riddarhus Ark. Bergs-koUegii relation d. 47 Jan. och

9 Dec. 4 719.

Riks ar k. Acta Historica. Von der Nalh till Görtz

d. 47 Jan. 47/18.

Link. Bibi. Ark. Beskrifning om Karl XII.

Enhgt Tessin och Tessiniana, sid. 25?, skulle

dock bruks- och bergverksegare få Irilt använda en tredje-

del af sin tillverkning.
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säd. Olof GylleDborgr, då varande ordningsman, d. v.

s. landshöfdingens ämbetsbiträde i Weslmanland, utfär-

dade om denna sädesförsäljning en kungörelse, i tivil-

keu bland annat befalldes, att en hvar husfader inom
länet, vare sig adelsman, prest, ståndsperson eller

bonde, skulle lemna uppgift pä, huru mycket spannmål
han kunde aflåta; — att ytterligare denna uppgift

skulle sedermera af kyrkoherde och sockenmän gran-

skas och derpä till Gyllenborg insändas; — att bergs-

männen borde likaledes iippgifca antalet af sina ar-

betare och beloppet af sin tillverkning; b varefter Gyl-

lenborg ville bestämma, buru de kringboendes säd

sJiulle mellan bergsmännen fördelas. Ocb sade han

ytterligare, den, som är så förgäten af sin underdå-

niga pligt mot vår allernådigste konungs vilja och be-

fallning, samt af så hård t och okris teligt hjerla mot

sin nödlidande nästa, att han någonting härvid för-

tiger, han skall mista det undandolda och dessutom

straffas såsom en otrogen kongl. maj:ts förbudsbrytare,

hvaremot angifvaren skall erhålla en tredjedel af bö-

terna. Tessin tyckte påbudet vara för strängt; men
Gyllenborg visade dess öfverensstämmelse med konun-

gens föreskrifter, ocb Görtz gillade innebållet och be-

fallde verkställiglieten. Detta tilldrog sig dagarna,

förrän konungen blef skjuten.

Nämnde tvångsåtgerder föranledde missnöje, icke

blott bos de skattskyldiga, utan ock bland ämbetsmän-

cen. Kommers-kollegium ocb uppbandlings-deputatlo-

nen dolde ej sitt ogillande. r.Ieu Görtz försvarade åt-

gerden, bland annat ocksä med det af honom nu o.ta

anförda skälet; nämligen, att Sverge, på alla sidor

omgifvet af fiender, måste betraktas och behandlas som
en belägrad stad, inom hvilken den enskilda egande-

rätten måste uppoffras för räddningen af det hela.

Få delade hans asigt, ocb den uppskrämde von der

Natb svarade: ni söker väl som filosof bevisa mig

rättfärdigheten af ifrågavarande förordningar ; men
mitt förstånd är alltför svagt att fatta eder sedolära.
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Jag duger ej för min närvarande befaUning, utan

önskar komma i lugn. Om konungen tager kopparn
och gifver bergsmännen mj/nftecken i stället, kan jag

ej begripa annat, än att hela denna näring blifrer

tillintetgjord, 'j

Spatloineu tycktes snart jfa i Inllbordan. Redan
läuge liade bergsrörelsen likasom de Ileste andra mer
och mer altagit. I Wermland i. ex. blffvo 1676

—

1696 ej mindre än 28 n3"a härdar uppförda; men aren

1697— 1718 icke en enda. Ocksä vid de äldre hade

mot siulet af Kari den tolftes regering verksamheieo

minskats ända derhän, att spik och hästskor måste

införskrifvas från utlandet, och det begynte mer och

mer se ut, som ämnade både bergsmän och bruks-

egare nedlägga sin rörelse. -) Följderna kunde lätt

förutses; nämligen, huru riket skulle i sådan händelse

komma att sakna ifrågavarande utlörselvaror och del

rör de samma iiitlytaniie silfret; — att riket dessutom

måste från utlandet införskrifva både jeru och koppar,

eller ock, i saknad af medel dertiil. nödgas umbära
nämnde varor; — att staten skulle förlora icke blott

alla af bergs- och bruksrörelsen hitlills glina tullar,

skatter och gerder. utan ock den för til!faliel stora

vinst, som man, enligt nu erhållen smak derpä. hop-

pades kunna bereda sig också för framtiden genom
jero- och kopparhandelns läggande under kronan.

Man hade alt välja mellan två utvägar. Den ena

att lemna bergs- och bruksrörelsen såsom förut fri

och till undersåtrarnas egen vård och omsorg; — den

andra alt tvinga bergsmän och hruksegare att på of-

') Riks ark. Acta Hisior. Berällelse om rallenclngen mot
von der Nath. Der-nes bref till Görlz d. <7 Jan '4'\S.

'j Riks ark. Extrakt ur svenska Sjötullens Journal öl?er

ulskeppadt jern från Stockholm, Gefle. ^^ köping, Norrkö-
ping, Vcslervik. Göteborg uppnilver lör år ilW skeppund
^26,084; lör <:ii — 2U,8i8-, lör 4743 — 305,öt3; lör

4714 — -262,49?): för 17tÖ — 24G,998; for 1746 -
i 17,575.
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vanbeskrifua villkor fast mot deras vlljn fortsätta haud-

teringen och sälja sina tillverkningar at kronan.

Karl valde sistnämnde niväg. Den 3 September
1718 nlfärdade Ikui lill bergs-kolleginra en skrifveise

af följande innehall. Oahtadt tipphandlings-deputntio-

nen har till bergs- och bruksrörebens bedrifvavde er-

bjudit förskott, måste kodningen förnimma, att foga
malm, tack- och stångjcrn tillrerkas, hvadan inga ut-

förscivaror här bli/va att tillgå. Bergs-kollegium och

upphandlings-deputationen åläggas derföre att efterse

högsta beloppet af den malm, det tack- eller stängjern,

som en hvar under förra åren tillverkat. Två tredje-

delar af detta belopp, så befallde nu konungen, skulle

ovillkorligen inom året 17W af hvarje bergsman eller

bruksidkare brytas, blåsas eller utsmidas, och för
hvarje bristande skeppund dess värde botas till kro-

nan. *) Genom denna skrifveise hade man ändtllgen

fnilt intagit det steg. som redan 1716 blef i holländ-

ska låne-örverenskouimeisen antydt.

I sammanhang med ofvannämnde kongliga bref

befallde Görlz, att allt frän 1718 återstående jern,

likasom det är 1719 lillvejkade, skulle så fort möjligt

skickas till sjöstäderna. Bergs -kollegium svarade:

bönderna äro af kronoskjuts sä upptagna, att de

kunna hvarken kola eller köra jern, icke ens för dub-

bel forlön. Sjöledes kan ej heller varan fortskaffas,

emedan kronan till sina frakter tagit alla farkoster.

Arbetare finnas ej heller, emedan de hlifvit till kriget

utskrifna. Herr Görtz torde således finna, att i följe

af dessa förhållanden måste all jernhandtering falla. 2)

Tre dagar efter nedskrifvaudet af detta bref. framtvin-

gandet af detta ångestrop, blef konungen skjaten.

') Riksresistr. d. 3 Sept. 47t8. Urskriften, underteck-

nad af Karl och Cederhoim, finnes i bergs-kollegii arkiv.

') Riks ark. Handlinirar rörande Görtz. Rergskoliesii bref

till Görlz d. 27 Nov. 4748.
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TVANGSLAGAR FÖR BRÄ.N>ERIER, BRYGGERIER OCH
BAGERIER.

Redan läcgfi» hade bestämda salutaxor varit dem
föresätta; men nu infördes en helt ocli hållet ny stadga.

I början af 1718 förordnades. ') att blott ett visst af

regeringen bestämdt anial brännerier skolle finnas, t.

ex. i Stockholm och Göteborg fyra, i andra större

städer tva, och i de mindre samt här och der i lands-

orterne ett. =) Redan är nämndt, att Kari uttryckligen

tillät äfven prester att ötvertaga drifvandet af sädana
brännerier; så angelägen var han om verkställigheten.

Knappt några veckor hade påbudet varit sällande, förr

än Karl gång på gäng gaf tillkänna sin önskan att

införa en sådan stadga äfven för bryggerierna. •^)

Stockholms magistrat afrädde; men Görtz påstod, att

med den hittills rådande friheten kunde man omöjli-

gen efterse, huruvida ölet bryggdes till vederbörlig och

forntida godhet och såldes till billigt pris. I enlighet

med hans grundsatser utfärdade Karl d. 29 Juli 1718
en förordning, hvilken för bryggerier och brännerier

bestämde det mått af humle och malt m. m., som
skulle anväuiJas. och priset, hvartiil varan skulle säljas.

Den påbjöd tillika, atl hvarje bränneri eller bryggeri

skulle hafva sin vissa försäljningskrets ; — att inom
hvarje sådan skulle finnas ett visst antal krogar. plig-

tiga alt från kretsejis bränneri eller bryggeri taga

sina varor, och hos h v ilka den ofriga kretsens inne-

vånare skulle hämta sina behof. Med sväfvaiide or-

dalag tillades, att en gång hvarje vecka 'kunde till-

förlitliga uppsyningsmän besigtiga brännerier, brygge-

') Link. Läns Ark. Kongl. Br. d. 3 Febr. 174 8.

') T. ex. i hela Linköpings län blott Ivra.

Riksark. Landshöfd. till Karld. 13 Mars n<8.

^) Riks ark. Kommissjonens Protok. om Görtz. Kammar-
koll, prot. d. i och H Mars samt 7 Apr. 1718.
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rier och hrogar. på det förordningen måtte åtlydas;

— att straff borde påläggas dem, som tillverka

underhaltig vara, och Jsunde påläggas dem, som
utom den bestämda kretsen köpt sitt öl eller sitt bränn-

vin. Natnrligtvis skulle förtäringen af båtla härigenom

mycket inskränkas, hvarfure man ock erinrade om,

huru i brist på den fordua förplägningeo mången nu

inåsle hålla till godo

och läska tungan med en svenskar kungedrick, ')

att magen ställas må i bättre lag och skick.

Som skäl till förändringen uppgafs, att konungen

under resor genom landet esomoftast erfarit, huru fol-

ket vid sina egna brygg- och brännerier sölade bort

både tiden, säden och sig sjelfva; h vadan uppslodo d

ena sidan svalg och dryckenskap och ä den andra

dyr tid och brist pä lifsmedel. Karls afsigt tyckes

hafva varit alt på en gång inskränka dryckenskapen

och inspara säden, detta utan någon tanka på inkomst

åt kronan. Vi lemna dock osagdt. huruvida ej Görfz

ämnat genom den redan påbjndna krogskatten, eller

genom nya förordningar i samma väg skaffa kronan

ökad inkomst af de såinuda privilegierade näringarna.

Också en tredje dylik kom i fråga. Skörden

1718 var otillräcklig, alla gamla förråd tömda och

utsigteu till främmande införsel ringa: men behofvet

för nnrrska fälttåget stort. Man befarade brist, kan-

ske nöd, mest i hufvudstadeu. I Oklober 1718 fram-

lade fördenskull Görlz följande förslag. / en belägrad

fästning blifva alla förråd, äfven de enskildas, under-

sökta, hvarefter man uträknar, huru länge de tillhopa-

laggda och sedermera jemnt fördelade, ät den fattige

lika myckel som åt den förmögne, kunna räcka till.

Samma åtgerd bör nu användas äfven i Stockholm.

All dervarande eller ditkommande spannmål bör anses

'3 Lin k. Bibi. Ark. Beskrifning om Karl XII. Karl drack

endast vatten eller svaijdricka.



10-4

höra till ett gemensamt magasin. De rika böra ej få
rällighet att till de fatligas förfång upplägga större

förråd, än de sjelftm behö/va. För att hindra sådant,

böra hvar fjortonde dag alla enskilda personers käl-

lare, bodar och uthus af pålitliga män undersökas,

och all öfverflödig säd derifrån föras till de allmänna
privilegierade bagerierna. Sådana böra nämligen upp-

rättas och efter en viss taxa hålla ål allmänheten

bröd till salu. Emedan de flesta bagaregesäller blifvil

tagna till hären, och der är ondt om arbetare, böra

bagrarne fd rättighet att begagna soldater af stadens

besättning, och dessutom att till sin hjelp taga alla

qvinnor. som löpa på gatorna och föda sig af tiggeri

eller liderlighet. De skola då bekomma arbetare nog.

För att skydda deras rörelse, bör det i Stockholm

vara en hvar, äfven hofvet, förbjudet att hemma hos

sig låta brygga eller baka; allra mindst hårdt bröd,

som kan länge förvaras; ty man bör laga sä, att de

förmögna icke kunna för längre tid förse sig. — När
de och köpmännen sålunda finna, att deras penningar

och idoghet icke förmå att mot hungersnöden trygga

dem, mer än de fattiga, dä skola de ock låta vara

sig angeläget att sörja för hela samhället, och jag är

försäkrad om, att skriket efter bröd och dricka skall

snart upphöra. — Slutligen må jag nämna, att detta

förslag icke innehåller någonting annat, än hvad .vowi

vanligen och under lyckliga tider iakttages i de flesta

väl ordnade städer.

Saken väckte mycken ovilja, ocfi ambelsinännea

afråilde i synuerhet förbudet luot liembak; ty, sade

man, om dessa inställas, skola alla stadens bagare icke

hinna tillverka en åttondedel af det bröd, som dagli-

gen fortares. Tessin ogiilade, men Görtz lörsvarade

planen, ocb bc^da vände sig till konanien, bvilken dock

blef skjulen, innan utslaget dem emellan hunnit af-

kunnas.
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TOLFTE KAPITLET.

OU SÄTTET FÖR PÅLAGORNAS UTSKRIFVANDE.

Vi hnfva gen o mg: a (t listan på de betydligraste bör-

dor, som under aren 1716— 1718 lades pä svenska
folket. En e2:en och icke ovig:lig^ sida af saken är

det sätt, livarpa befal!ning:arna om dessa ^erder, lån,

nödmynt ocli utpressningar blefvo för allmänheten till-

känn a^^ifna. ')

Vi minnas, hnro dylika påbud skedde i början af

kononsen sjelf. men efter 170.^ och al!t sedermera
änder hans frånvaro för det mesta genom rådet. År
1714 älerkom han tJi! Pounnern. till sitt rike, och det

fanns numera intet skäl, hvariöre rådet, det i onåd
fallna rådet, sknlle hädanefter utöfva denna regenleus

både vigtiga rättighet och oangenäma pligt. '^) Sådant

') Jfr 3-E. 42-47. 3S. tTT-ISO.

*) Vi meddela, aniiående påbuden om skaller och eftergif-

ter m. m, nedanstående lörleckninj, som visserligen är

mycket ofiillstJindiir; men innehåller, hvad vi i ämnet
anlräffaf, och kan af kommande forskare rättas och full-

ständigas.

Aren 1699—1702 ulkommo alla sådana i konun-
gens namn.

Aren 1703—1715 ulkommo i rådets eller i rådets
och Ulrika Eleonoras namn påbud om kri:;s2erderna

åren 17^4, 17i)7, 1710, 1711, 1712, 1713, I7!4, 1715,

derjemnle om två procents erläsgande af banko-behåll-

ninii och af panttrods, och slulliuen om en maL^asinshjelp.

Påbuden om iierden 1703, 1705, 1706, 1708 och 1709
halva vi ej selt. Men enlint riksreiiislraturel d. 15 Jan.

1706, d 3 Jan 1707 och d. 4 Kebr. 17o8 blelvo de ut-

färdade af rådet, dels med åberopande af konimijens

förra befallningar och tillkänFiagilna aisiut, dels på eget

ansvar och derlöre, att konungens vilja icke hunnit in-

hemlas.

Under samma år, 1703—1715, blefvo i konungens
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oaktadt måste Dämnde ämbetsverk jemnte prinsessan

hösten i715 pabjmla en magasinshjelp; ocIj i allmän-

het tyckes Karl äunu icke hafva velat i e^et namn
utfärda något nytt skattebnd,. ntan söka hjelpa sig

fram genom län och nödmynt. Men ingendera kunde
förslå till fyllande af de utomordentligt stora behofven.

Alt rådet skulle också hädanefter utskrifva de nya
gerder, som behöfdes, det ville troligtvis hvarken rå-

det eller konungen. Då, och i sintet af 1715. vände
sig den sednare till ständernas så kallade fullmäktige

i kontributions-ränteriet. Vi minnas delta ämbetsverk.

Vid riksdagen 1697 blefvo af riddarhiis-direktionen ut-

sedda några adelsmän, ^) af konsistorium i Lppsala

Dågra prestcr och af magistraten i Stockholm några

borgare, hvilkas uppdrag bestod i att vårda bankens

angelägenheter; dertiil voro de valda, och dertill hade

de fulimagt; icke till någonting annat. Men år 1700
gaf dem Karl i uppdrag att under namn af Kontriba-

tions-räuteri förvalta de gerder, han egenmägtigt på-

bjöd, och hvilka dymedelst sattes i skenbart samman-
hang nied folkmagten, med ständerna, ") Sedermera
och omkring 1713 utbildade han inrätinin?en och valde

bland dessa bankofullmägtige ivå adelsmän, tva pre-

ster och två borgare, hvilka skulle utgöra ränteriet

och, tyckes det, stå under de öfrige fullmägtiges opp-

sigt. Nu år 1715 och allt framgent ville han, att

detta kontributions-ränteri skulle i eget namn utskrifva

några bland de nya och drygaste gerderna och orsa-

namn påbjudna; år ^71 1, eftergift för allmogen på obe-

talda utlagor ; år 1712, kungörelsen om skattningsgerden,

som skulle jemna bördan, samt om eftergilt på såväl

obetalda kontributioner, som på revisjon af skattnings-

taxeringen.

Under åren 1716— 17 iS blefvo de tryckande påbuden
förkunnade än i konungens namn, än i kontribulions-

ränteriets.

'j Adelns protok. d. 13 Dec. 1697.

=) Se 34. 2, 3.
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ken dertill knnde pj vara någon annan, än att dessa

påbnd skulle fä sken af alt komma mindre frän ko-

nungen än frän ständerna och att vara af dem beviljade.

Af sådan orsak förklarades nämnde hankofuilmäg-

tige vara ständernas fullmägtige i en annan och vid-

sträcktare mening än den ursprungliga. Förvandlingen

tyckes hafva skett genom ett konungens raagtsprak.

Ämbetsverket sjeift beskref åtgerden sålunda: kontri-

hutions-ränterielfi ledamöter öro efter eders kongl. ma-
jestäts nådiga rälheharj ständernas fullmägtige, så väl

till förraltande af sjelfca konlrihulions-verket, som ock

att negotiera \) hvad eders kongl. majestät befaller. ^)

Någon laglig grund till ofvannämnde tolkning fanns

oss veterligen icke.

Med geniernas m. m. ntskrifning tillgick det se-

dermera vanligtvis på följande sätt. Karl med sitt

sängkammar-råd fattade beslutet om och nppsatte or-

dalagen till de ifrågavarande förordningarna om nya

gerder eller lån, och sänd(» dem sedermera till kon-

tributionsränteriet alt ! deltas namn påbjudas. Ränte-

riet lydde och utfärdade en kungörelse, hvari. såsom

redan flere exempel visat, ifrågavarande lan eller gerd

framställdes som ett förslag, eller påbud af kongl. maj:ls

trogne ständers fullmägtige vid kontributions-räntenet.

Ehuru icke genom naL^on dertill befogad myndigiiet

eller statsmagt utfärdade, hafva dock dessa olagliga

kungörelser äfven utan bekräftelse blifvit af folket åt-

lydde; man vågade ej motsätta sig en sak. som de

kunnigare visste hafva utgått från konungen. Men
vanligtvis blefvo ränleriels skattebud efterföljda af en

kungörelse, i hvilken Karl förklarade, att /tan låtit

ständernas fullmägtiges förslag sig i nåder behaga;

el!»*r, att han gillat det lån. ständernas fullmägtige

låtit utskrifva, hvarföre han ock ifrågavarande åtger-

') Upplåna.

*) Riksark. Kontributions-ränteriet till Karl d. 41 Jan.

4719.
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der sladfästade. Det rörhailisa af Törsta nppnnnlnJTon

och lörsta pabudot b!ef saltnles f allmänfietens Ö2:on

kastaril Uh\ koiiunjreo och pä sländernas så kallade

follmästi^e. Sa gick del t. ex. med perderna. med
tvångslånet, med uppljandliiisrs-arjriften m. fl. Egentli-

gen var al;2:erden ett fulKöjrinde af del salt. Iivarpå

Kar! Iån?:a liden förut laiit rådets namn skyllra nuder

skaltepåhuden.

Följden af hade det ena och andra var ej svår

att förutse. Bönderna hade ingen reda på de verkliga

förhnllaridena, ulan skyllde kriget på fienderna, samt
gerder och oipressningar på rådet, på Görlz. på kon-

iributlons-ränterlet. På sådant sätt blef allmogens

ovilja i det längsta atledd från konungen och riglad

mot rådet och mot herrarna. Olvifvelakligt ar. alt

dessa omsländigheter i viss mån bidragit tlli det för

konungatuafflen gynnande tänkesäll, som på frihcls-

tidens förslå riksdagar stundom hos bondeståndet sig

uppenbarade.

Under de allra sista åren afvek konungen under-

stundom frnn ofvanstående bruk och lät också i sitt

eget namn utlärda några för folkel ganska tryckande

påbud Vi Känna ej orsaken till denna förändring.

Åtskilliga gariger prutade ränteriet eniot och ville

nedsälta konungens fordringar. En tämligen märk-

värdig tvist uppstod ock rörande ämbetsverkets lille!.

Karl den elfte i sin Ifver för konunga- och mot folk-

magt. hade i alla benämningar infört ordet konglige,

i stället för riks; sä att folkets ombud skulle heta

kungliga stunder, icke som lörut rihsens ständer, ')

fl). ID. Men redan länge liade Kar! d^n tolftes kungs-

ord och lörien i fråga om skulders ålerhelalning mi-

stat allt förtroende. Han nödgades derföre söka fol-

kels, ständernas borgen, åtminstone skenet deraf. I

sina första, rörande dessa ämnen, nu alfärdade skrif-

TPlser till kontribntioDs-ränteritt, sade han sjelf, alt

') Se IG. 480.
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otrikos IfiD kunde lättare erhållas, om de begärdes i

ständernas namn. I sina lill .samma räntcri skickade

utkast lill pabiiil oni sådana iTiu hade han i nämnde

afsig:t föreskrifvit, att de skulle be?äras i ständernas

namn. Troligtvis för att inuifva än mer förtroende,

lät han deri återupptaga de sednares gamla littel

:

riksens ständer. Han föreslog nämligen följande orda-

lag: vi undertecknade Sverges rikes ständers förord-

nade fullmäytige och kommissarier göra veterligl o.

s. v. Benämningens nyhet, troligen ock dess osan-

ning, stack förmycket i ögonen. Enligt ränteriets för-

slag sattes i stället: kongl. maj-ts trogne ständers vid

kontributions- och negotiationsverket befullmägligade

göra veterlig t, o. s. v.
')

Ränteriets medlemmar utgjordes af obetydliga per-

soner. Ordföranden, grefve Poius. var den, som med

mesta itvern underslödde Görlz. Men våren 1718 föll

han i en sinnessjukdom, sä sVf^r, att enligt förslag af

Görlz Thegner skulle i stället insättas. En annan ver-

kets medlem, Lagermarck, motarbetade de af Görtz

föreslagna ätgerderna s.1 ifrigt. alt han blef på denne

sednares begäran frän ränleriet skild.

Vid ofvaunämnde päbad om gerder och län m. m.

äro följande omständigheter af sä egen beskaffenhet,

att de, ehuru några blifvit redan förut antydda, likväl

mäste omigen och i sammanhang med hvarandra göras

till föremal för uppmärksamhelen.

l:o Att många påbnd utfärdades af kontriba-

tlons-ränteriet. hvilket I kungörelserna derom kallade

sig ständernas vid kontributions- och negotiationsver-

verkeCs befuUmägtigade. Benämningen innebar en dub-

bel osanning. De hade härutinnan icke bekommit nå-

got stånds fullmagt, och bland dem fanns ej heller nå-

gon bonde. Oakladt sistnämnde förhållande, blefvo de

i Karls egna kungörelser stundom kallade till och med

suwntlige vare trogne ständers befuUmägtigade.

•) Riksark. hontiibut.-ränler. till Karl den H Jaii. HU.
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2:o De i påbudeos inledning ofta furekommande
och af oss nere gånger påpekade ordalagen och för-

säKrJugarna om konungens ifriga bemödande all vinna

en äslundlifj fred; om fiendernas obeveklighel och orätt-

visa; om nödvändigheten af stora rustningar för alt

kunna tvinga dem till förlikning, o. s. v.

3:o Förespeglandet af fördelar, som folket skulle

vinna genom de uya påbuden; t. ex. att myndlingar

och nienigheter skulle hafva större vinst och fördel af

sina kyrko-, fattig-, skole- och förmyudare-medel. om
dessa ntlåutes åt kronan: ') — att genom svenska

tvångslånet 1717 räntan skulle komma landets barn

till godo, -) och svenska penningemän kunna med sä-

såkerhet förränta sina penningar; ^) — att de mot
jerii och koppar gifna förskotten af nödmynt skulle

lända bruksegrarna till understöd;*) — att rotarca

hade gagn af de minderåriga gossarnas utskrifuing,

emedan dessa, nppväxta, kunde blifva soldater för sam-
ma rotar, o. s. v.

4:o De sväfvande ordalag, i hvilka föreskrifterna

gåfvos. i synnerhet då det var fråga om nya och svåra

fordringar. Vi hafva anfört och med spärrade stilar

påpekat Ilere exempel dera. I stället för att med be-

stämda ord föreskrifva och befalla, började mau att

blott föreslå eller tillstyrka de mått och steg, som
borde vidtagas. Således kunde pä ämbetsmännen falla

oviljaD öfver åtgerderna. om de vidtogos, och ansva-

ret, om genom deras urakllåtai.de kronan ansågs hafva

lidit någon skada. Detta förfaringssätt väckte mycken
ovilja. Von der Nath sjelf }ttrade i bref till Görtz

följande ord. Alla befallningar äro nu för tiden så

inrättade, alt, pä hvad sätt de ock verkställas, kan
verkställaren fä orätt. Jag tilltror mig ej veta, hvad

') Se sid. 48.

'J Se sid. 52.

') Se sid. 53.

^ Se sid. 93, 96.
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ni vill, och han ingenting göra, förrän jag ytterligare

eder rådfrågat. Och en auuan gäu?: jag får omigen

säga eder, huru de täta ändringar, medelst h vilka

allt kastas fram och tillbaka, och de tysta förbehåll ^)

som ligga i föreskrifterna, göra mig så nedslagen, att

jag hvarken har hufvud eller hjerta att någonting

företaga. Också Karl Gyllenborg, som stod i mycken

och nära förbindelse med Görlz, tyckes liafva betrak-

tat saken på samma sätt. 1 en skrift, som anses

kommen från honom, heter det: vid hvarje förslag till

allmänna regeringsärender, som med Görtz uppgjor-

des, måste man bruka all görlig försigtighet ; ty om
det antingen icke lyckades, eller sedermera blef konun-

gen mindre behagligt, kunde han förneka all delaktig-

het deri. eller ock föregifva, att man icke rätt uppfat-

tat hans mening.

5:o Nyss omtalades de täta ändringarna, och

dessas inbördes motsägelser. VI hafva på denna om-
bytlighet sett flere exempel, rörande kopparplåtarnas

och de aflysle mynttecknens värde, påbuden om jern-

handieringen, m. fl. Von der Nath skref derom till

Görtz sålunda: hvad, sotn i dag är svart, blifver i

morgon hvitt, och hvad konungen ena dagen offentli-

gen lofvar, det förbjuder han den andra. De pennin-

gar, som ena gången bestämmas fÖr ett ändamål, an-

vändas andra gången till ett annat. Jag vet ofta ej,

hvar jag är hemma. Gud vare mitt vittne, att jag

söker hålla ärenderna i ordning; men ock, att det

blifver mig på detta sätt alldeles omöjligt.

ö:o Det ömsesidiga bespejaude, hvartill, såsom vi

sett, undersåtrarna lockades, genom den stora andel i

böterna och genom det kungliga hägn. som båda de-

larna gång på gång lofvades åt angifvaren.

7:o Ir 1717, den 16 December, just vid den tid,

de våldsammaste åtgerderna bei^ynte tillgripas, befallde

Karl, all inga från den dagen utkommande påbud, bref

') Mentala r eservalioner.
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eller förordningar skulle från predikstolarna afkunnas,
ulan anslås eller upplösas t rådhus och sockenstu-

gor; ') detta bla?i(i vn allmoge, som ännu psrde rin°ra

ötmug i att liisa tryck. ;in mindre skrift. Man igen-

känner dospolismens och del orolipa samvetets vanlig»

frnkfin för ofTi-ntli^lieten, (ör allmänna tänkesättet ocb
för utbrottet af den samlade och derigenom modigare
menlshetens harm.

Sådan var den anda, sådana de beräkninjrar, som
tyvärr alltför ofta påträiTns under konuns^ens tre sista

regeringsår. Det är en i hög grad både märkvärdig
och varnande företeelse, att en Karl den tolfte kunde
steg för steg förvandlas ända derliän, att slutligen

låta Görtz locka sig till åtgerder. sådana som många
bland de här olvan beskrifDa,

THETTONBE KAPITLET.

OM SÄTTET FÖR PÅLAGORNAS UTDRIFVAKDE.

Man har efter Karl den tolfte åtskilliga bref och
föreskrifter om fattigare ondersåtares skoning: t. ei.

befallningen att med godo uttaga skatterna;^) — Qere

eftergifter af obetalta pålagor; — hela förordningen

om skall ningsgerden; — presternas och allmogens be-

friande från sjettepenningen; — allmogens befriande

från några bland de taxeförliöjoingar. genom hvilka

ämbetsmännen enligt 1718 års förslag skulle löuas,

o. s. v.

') Riksrecist rai. DocK befalldes sedermera, alt någrt
kungörelser moi je;n- och koppar-utförsel skulle upplä-

sas från kyrkogången Se Lin köp. Dom kap. Ark. d.

6 AuCT. n<8.

•) Se 24. 31-43.



113

Fiprp förpfeplspr l.ila dock I inotsnlt anrla; t. v\.

(Irn oviijn cllfr dm olro. IivnrintMl lian Trän 1701 ocli

aill n.imirpnt inoltou: radrls. stalskonlorcls och lands-

liiiliiinirarnas riJrs;ikriiig:ar om nndcrsalrarnas växande
nöd och orönnaga ; — den cnvishpl, hvarnied han

foilsalle Kriget, oakladt landcls ofta uppropade böner

oni fred; — de siändlj^t ökade nnslrängningar, han

för dessa krijis skull fordrade af silt mer oc!i mer
olurniiigna folk; — de lorehraelser, som räil, slats-

koiiior och landsiiiifdinirar finiro niollajra, när troj)par

och pcnniiigar rj kunde noq: fort anskaffas; — det

djnpi jrripande och djupt särande i flere bland den si-

sta tidens iilforder.

Biirdornas manad och lynird torde knnna bedömas
också af de växande svärighelcrna vid deras indrif-

vnnde ocli i synneriiel af det växande antal ämbets-

män, som dertJlI behöfdes. Förnl hade iand^höfding-,

kronofogde, länsman och tjerdingsman varit tillräcklisa.

Men nmler dessa tre aren ni.Vsle inan yllerli,2"ar(.' till-

förordna en mänjrd nya ämbetshilräden; ät hvar lands-

liiifdifig en ordningsman; ät hvar ordinarie kronofogde
en extra kronofogde, ') tills konungen n\ss fiire sin

död liefallde, att alla fögderier skulle klyfvas och fiir-

vandias till tvä. Deriill kommo vi<l dessas och vid

länsmännens sida säsom nya myndigheter eller biträ-

den konhihUiions-ränlmäslare, ransaknimrsmäu, under-

ordnade ijj-nstenjän vid del nya polisverket, ocli slut-

ligj'n de I Oktober 1718 till dylik verksamhet nedsatta

härailsiiijfilinirarna.

Förhhliandel med dessa nya ämbetsinräKuingar
bl i fver I följande kapitel närmare beskrilvet.

') S. st. d. 30, 31 Mars och 44 Okt. 4718 sami Kammar-
koll, och Link. Lans Ark.

PWyxells Jier. XX VIII
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FJORTONDE KAPITLET.

BRYTNINGEN MED GAMLA OCH INRÄTTANDET AF NYA
ÄMBETSVERK.

Under Karls reirering: bildade si? mellan honom

och de npsta fredsämbelsvorken ett ömsesidigt och

stigande missnöje. Orsak^rne voro flere. EJ sällan

fordrade Karl mer. än landet kunde med hibehället

välstånd lillväfabringa: och när i följe deraf ansprå-

ken ej tillfredsställdes nog fort eller nog fnllslän-

digt.. ansåg han felet ligga dels i ämbetsverkens an-

ordning, dels i ämbetsmännens egennytfa. församlighet.

svaghet eller jagt efter folkgnnst ; ty Karl hade orubb-

ligt fått i sitt hufvud, att landets tillgångar ej voro

på långt när så uttömda, som man påstod. ^) Ytter-

ligare må anmärkas, att Sverges ämbetsmän voro från

Karl den elftes ordentliga regering vanda vid noga

iakttagande af stadgar och författningar. När nu so-

nen, ofta ledd af och tänkande blott på ögonblickets

behof, kom med sina djerfva, djupt ingripande nndan-

tagsåtgerder, stördes ärenderna i sin gång och äm-

betsmännen i sina vanor, hvarföre många bland de

sednare också tillbaka störde konungen genom före-

ställningar om ålgerdernas dels skadlighet, dels strid

mot andra och äldre författningar. — Många freds-

ämbetsmän förtretades ock öfver det ringa värde, han

satte på dem och på deras verksamhet; likaså öfver

de sväfvande ordalag, de förändringar och motsägel-

ser, som i sista tidens kongliga bref ofta förekommo.

Å andra sidan veta vi ock, huru under Karls frånvaro

hade bland många dessa ämbetsmän inritat sig för-

sumlighet, sjelfsvåld. egennytta, och sådant ofta till

hög grad. Jnst dessa både stora och påtagliga fel

') Fr. min. br. d. 24 Jan. 4746.



115

mentp Kari vara förnämsta orsakerna till den brist,

den nöd. som öfverklaijades. Smickrande loellanlöpare,

och i synnerhet Görlz. understödde asiglen. Ämbets-
männen märkte förhållandet, och sålunda utbildades å

ömse sidor känslor, som lätt kunna gissas. Under de

sista aren af Karls regering inträtfade mellan honom
och dessa hans undersålare en fullkomlig brytning.

Som vi nyss nämnt, ansåg konungen bristerna,

oredan och motståndpt härflyta icke blott från ämbets-

männens personIis:a fel. utan ock från det sätt. hvarpå

ämbetsverken voro inrättade. Derföre t\ckte han sa-

ken icke vara hjelpt med att afsätta misshagliga och
motsträfviga rådsherrar, kollegii-medlemmar, landshöf-

dingar m. m.. utan att sjelCva ämbetsverken borde

omskapas och ordnas efter nya grundsatser.

De gamla inrättningarna af rådkamraare, kollegier

m. ra. voro också tillkomna under tider af en lagbun-

den och i viss mån inskränkt konungamagt och der-

efter nrsprungllgen afpassade. Karl den elftes envälde

hade ej mägtat helt och hållet utplåna detta deras

grundlynne. Karl den tolfte sökte göra det. Hans
omskapningar af ämbetsverken under de sednare åren

hafva en gemensam och omisskännelig syftning; den

nämligen alt iriföra en minister-styrelse, lika det da

varande fransyska enväldets, ') och att till och med
i än högre grad förvandla tjenstemännen till verktyg,

som utförde, hdad dem befalldes, ulan att deröfver

grubbla, såsom Görtz uttryckte sig.

Vid dessa stora förändringar ville man dock iakt-

taga en viss försigtighet. Det var blott sällan, som
Karl på en gång och helt och hållet afskatfade ett

gammalt och införde ett nytt ämbetsverk. I stället

bibeliölls tillsvidare det gamla, medan vid dess sida

'"1 Märkligt är, att samtidigt härmed eller år 17 to, cjordes

i Frankrike ett törsök i motsatt riglning; nämligen att

afsknlfa den fransyska minister- och införa den svenska
kollegial-styrelsen.
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siiUcs ett nytf, pA hvilkct dol förras ^oroinål smi\-

niiigom öfvcriiyiiailes. Sa niidvok uiaii väl en häfii-

parc hotiiirifr, iniMi visst icke de asidosnlln gamla
IjpiistcMfiäniicns fiiibillriiis? ; livaijcmnlo de dubbla äin-

bolsvnkm dris ådiojro stalsvnkrt iikad kostnad, dels

furaiilfMldo viiitTvaila i äitMidcrnas gaiig,

PÄ detta sätt och mest under loppet af 1718
företog eller lortsaKe man oniskapningen af rådham-
maren, holUgierna, länss.fyrclscnia ocli domsagorna.
Vi skola al hvar oc!i en bland dessa

egna n<^gra ord.

KO.\GLIGK RÅD OCH OMCUDSRAD.

Redan ofia ocli ni förligt liafva vi talat om det

stigande missniijet mellan konuiigen och rhilslierrarna

ocli sist om den afhriitiia rällccaiigen mot dessa sed-

iiare. ') När i början af 17 18 d»; Uesla Sverges hö-

gre ämbelsniäu allljcinrit pjlstoilo landet sakna medel

liii krigets lortsällniiig, vände sig Karl, som näinndt

är, från den) oc!i tlil Göriz, livarvid rådkammaren i

sin belliet blef mer ocli mer lursalt uiom all annan

verksamhet än den lagskipande. 1 dess siälle hade

kommit den nya kanslisl)relsen och ombndsråden, -)

dock nian alt lylla det förra ämbetsverkels plats, och

nian något lagligt radgifvarekall. Karl beslämde sina

ålgerder efter samspråk med en eller annan bland

gunstlingarna. Ombndsraden blefvo blolt ulskrifvare

nf dessa vanligivis görlziska beslnt. Mot ett sådant

r.\pei|j(ioriskontor hade Svea rikes furdna rådkamm.irc

blllvi!. nib}lt.

Fl(Me bland denna sednnres medlemmar siodo

dock som enskilda personer ännu väl hos konungen

;

') Se 33. -JC

') Se 26. 131 — 433
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t. ex. G. Cronhiolin, Mf^j^rrelf, Mörnor, Tossiri, och I

viss innn Vpllingk ocl» Ni!s GylicnstiiTiici. UikUt sina

.slsln niåiiaiicr !i;iiIo likviii Kor! l'i\\t:\i det inäikviirdijya

brslutcf, nit niil ingen Dpplösa licin radkaiiiinaren cIliT

ock nfskiMln di\ss nuvarande niedlcminar, och han be-

fallde Tessin lureslä andra i släilet. Pa hvad säll,

han äinnado för framliden ordna denna vigllira anp:e-

Jäj^enhet. vefa vi icke; ty just i delsauiuia InlrälTade

hans rråufallo.

KOLLEGIERNA OCH UPPnAXDLINGS-DEPUTATICNEJX.

Kollegierna blefvo af samma orsaker, eliurn ej i

lika srad som rådet, föremal för konungens misstro-

ende; derföre ock mer och mer sälla nr verksamhet.

Kansli-kollegium förlorade efler t7l5 all vigligaro be-

röring med nlrikes ärendcrna, Jivllka i stället styrdes

till namnet af onihndsradet Miillern. men I sjelfva ver-

ket af Cöriz. — Frän krigskollegium togs afgörande

bi^atlningen med löner, mönsl ringar, beklädnader, lält-

slaler, gevärsfaktorier, rnsi kammare, tyghus n». ui.,

hviika ölverlemnades dels at generaler och. öfverslar,

dels at krigse.\[iedit!onen under ombndsrndet Feif;

hvarföre ock krigskollegium ar 1719 förklarade sig<

hvarken böra eller kunna redovisa för dessa ärenders

beha[)dling under de sista aren. ') Statskonloret mi-

slade ock en stor del af siria görofoal: i ty alt vanlen

om kronans inkomster och ulgifier blef Iran ar 1700
mer och mer dragen till kon!rib!itions-räfi1eriet, men i

synnerhet och efler 1715 till npjihandlings-depnlatio-

uen. -) OcksÄ kamjnar-kolleginm liade förlorat något

af sitt innyinnde: men egde ännu mycket att sägfi.

•) Riddarhus Ark. Krigs koll. Beräilelse till Hcmhga
Utsk. d. -13 Jan. ni9.

^ S. st. Slatskonlorets berättelse d. 4 Febr. t7IO.
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råkade ock mot Görtz och dess vänner I mänga och

häftiga tvister, •) vid hvilka t. o. m. von (.'er Nalh

stundom ställde sig- på kollegiets sida. -)

De befattningar, som togos Iran kollegierna, an-

förtroddes i stället dels ät kontributions-ränteriet. dels

åt nya kanslistyrelsen, dels och mest at upphaud-

lings-depiilalionen.

Sistnämnde verk blef af serdeles stort inflytande

Dnder konungens tre sista regeringsår. Första tanken

på en dylik inrättning säges hafva blifvit uppfattad af

Ehreupreus, men sedermera ulbildad af Görtz. Denne
ville dock först halva den urnler form af ett bolag, som
mot säkerhet af kronans inkomster skulle anskaffa dess

behof och besörja dess Inkiip. Sedermera beslölo han

och I\arl att deraf göra ett ämbetsverk, som skulle upp-

bära, handhafva och ulhetala kronans medel. Görtz blef

derstädes icke blott ordförande utan ock så allsmäg-

tig, sä enväldig, att Karl förklarade honom ensam ut-

göra den egentliga upphandlings-deputationen och en-

sam böra anordna och ansvara dess medel. Honom
eller nämnde deputation skulle laudshöfdingar och an-

dra myndigheter i slika mal lyda; ty, skref Karl. den
är om vår nådiga vilja väl underrättad. •*; Under
Görtz's frånvaro i Holland bestriddes hans göromål af

holsteinaren von der Nath. Mellan de öfriga ledamö-

terne fördelades göro målen efter h varje art, och Karl

drog mer och mer ärenderna dit, så att deputationen

slutligen omfattade en betydlig del af riksförvaltningeuT

Den var då för tidei) utan all jemnförelse det vlgtiga-

ste ämbetsverk i hela riket. Anmärkninasvärut är,

att dess ledning blef med oinskränkt magt lemnad åt

tvä sådana personer, som Görlz och von i\er Nath,

bvilka dessutom voro utland niiigar och ingendera svu-

rit Sverge eller dess konung trohet, ingendera form-

•) S. si. Dess berättelse d. -17 Jan. HiQ.

') Riksark. Von der Nath till Görlz d. 59 Jan. ni8.

^} Kiksregis trät. d. 29 Nov. 1747.
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ligfpn ingiilt I Sverges Ijeiist. Det var blott som inne-

lialvare af Karls personliga furtroende, som Görtz

blirvlt förorilnad till lians slällföreträdare eller vszir.

Det var blolt som inneliafvare af ett personligt för-

troende bos Karl och hos Görlz. som under den sed-

nares holländska resa von der Nath blef den sednares

stallltireträdare och Sverges vigtigasle ämbetsman.

Det var också detta veik, som jemnie kontribu-

llons-ränteriet handlade och verkställde ofvanbeskrifua

förordningar om nödmynt, tvångslån, tvångsköp m, m.,

genom" hvilka undersatrarnas egendom våldsamt och

hastigt bortrycktes. Snart blef det ock lika hatadt,

som fordom liqvjdalions- och exsekulions-komraissjo-

nerna. Personer funnos, som vägrade i deputationen

laga plats, och Getle borgerskap förklarade, att nämnde
verk borde betala alla stadens utlagor, emedan det

förstört all slädens handel.

Några tå bland de behöfvande och kortsynlare

klasserna läto sig dock till en tid lörbllndas af Görtz

och af hans slugt ställda ord. Sådana betraktade

som välgerningar mot de faltiga, de ätgerder, genom
hvilka depulationen tvingade köpmännen sälja säd för

nedsaita priser och hindrade förmögna personer från

att göra större uppköp af lifsmedel o. s. v.

LANSSTYRELSER OCU ORDMNGSMÄN.

Få ämbetsmän hafva haft så svår tjenstgörln^

som landshöfdingarna under Karls regeringstid; i syn-

nerhet under de sista åren. Om gerder och skatter

frampressades med stränghet, blef folket utarmadt och

förtvilladt; men om de ej någorlunda snart och full-

ständigt intlölo, vredgades konungen. Mellan dessa

klippor skulle läusslyrelserna kryssa sig fram. Att

de ofta misslyckades, är ej underligt. I Februari 1716

lät också Karl infordra förteckning öfver de laudshöf-
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(lingar, som oj till fnllo Indrifvit ntskyiiiprna. ') Drt

Ih? rihp:()t liol.nnde I .^IffiMdcii, ne!; lamlsliuriiinirnrna

ursäktade sii? bland nnnal med odngli^lictiMi eller trod-

skan Iios nflgra sina underlydande uppliördsinän, livilka

voro ar kaniniar-koileginni tillsa! ta ocli således af läns-

styrelsen mindre beroende. För att tilliiitetgiira niöj-

lislieten af d\Iika uiidn\g(er. lät K^irl tillerkänna lands-

bördingarnn rälligliet alt sjdfva tiilsälta iTragavarande

änitxMsinäii. -j Men när medlen liknfiillt^ Innulo larig-

saiiiinare, än beliofven kiälde, blef lian missnöj i och

gaf t. ex. landsiiuldingen I Öslert:ö!land löljaiide var-

ning. Sedan uppbördsmännens iiUsuUning nu blifcit

kmnad i eder viagt, förklara vi allcarlif/en, a ti i

skolen vara oss ansvarige för den skada, slnlcn kom-
mer oU lida derir/enoni, aft medlen icke varda i rat-

tan tid a/letnnade. •')

Under Ioj'pet af 1717 liicfvo länsslyrelserna ställda

nnd<'r nppiiandlitiiis-ilepuiaiionen. d. v. s. nmler (jöriz.

samt llere ganirer tilltalade lör langsainliet I iipjibiir-

den. Aret 1718 vidlogos iin sliirre jörändriitgar. Det

var nu. som man genom de omlalade ränleriseillarna ^)

siikte skrämma och påskynda både landsliöloingfir och

skatiskyldige. Det var också nii. som man genom alt

kittla egennyttan siikte locka landsliördingania till ökad
iCver vid skatlenp|)biirden. Men ar efter ar hade

sysslans obeiiag blifvit ökadt gi-noin folkets nöd och

genom de luothjndaiide, oiia (}verkslälibara algerder.

som anbefalldes, och som sknlle jn^t af iajjdsliöfdiiigarna

bringas till VfMkställigliet. Olla uttalade dessa herrar

sin i-org öfver ställningeri oc!i slit medlidande med fol-

ket, Landsliöfdingeii i Dalarna Cedercreulz skref till

der varande öfversto (oljande. All fä medel till sot-

mc.
•)
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daternafi beklädnad hållas här dagligen ulmätnings-

auUlioner hos allmogeny som för de mänga pålagor-

nas skull numera har hvarken föda eller kläder. De
% mät tagna panterna Itlifca ock för det mesta osäida.

Jag är i konungens Ijcnst sä nitisk som nägon; men
kan ej Iijclpa saken. Vore jag rik, skulle jag gerna

sjelf hetala för det utarmade folket. \.-M\y\<\\'()U\\\v^vi\ i

BI('King:o, Klas Horulo, skrcf !ill Ulrika Eleonora föl-

ja ude railrr. Görtz skaffar oss från konungen myc-

ken förtret och mänga härda bref för det vi ej kunna

anskaffa, hvad han af länen fordrar. Han förslär

eller besinnar ej, huruvida saken är giJrlig eller ej.

Jag lärer väl snart komma i onåd, och sä länge

hans majestät iror, hvad Görtz säger, kan ingen begd

sig. Vi LäfisslyrcistMfia fördi? ofla sMiinria spräk iiiCör

ri/gorlDjren och inlör konnriffc^n sjcil'. Tiilslaiidel i Vc-

sliM'-Boiien 1717 och 1718 bpskrcl" rlfMvaraiide lands-

höldi!!.? a amb('l(\s vä;;nar iikmI följajide dra;^. Af
brist pä säd kunna ej åkrarna besås, af brist pä salt

fiskerierna ej rätt begagnas. Af fruktan för uppbörds-

män, lika mi/cket som för fiender, har största, delen

af folket flytt till skogarna och dit medfört sin enda

äterstäendc egendom, några fä kreatur. Laiidaiiiirdin-

^en i Dalarna trckoadc i on aiJibctsskilfvcise lilLslåri-

d<'t dcrstädcs varon 1718 sålunda: bergs- och bruks-

rörelsen gar under och med den likaså nejdens arbets-

folk och allmoge. De ha ej annat att lefva af än nå-

gra fä mjölkkor, hvilka de ock mäste förlora, om alla

pålagor verkligen utkräfvas. De lifnära sig väl med
bark; men kunna ej dermed beså åkrarna. Vi hafva

redan i o lör t lic re tVaii iandsliördinijarna oniodelhart till

konjin^fMi iJisända bcskrirniiigar om fo!ko(s lidande,

t. ex. i fraj^a om nya ro:erin,2;en. -) Vi meddela här

€lt ny(t drag-, ett nytt bevis pa ilon uppriglighet, hvar-

') Upps. Fants samlingar. Klas Bonde till Ulr. Eleon.

d. 48 Jan. il\6.

') Se sid 49-21.
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med flere bland dem talade för folkel. Karl hade i

Oktober 1718 befallt landshöliiingen i Weniiersborj?,

G. Fock, alt från denna siad ocl» frän Boras, Alings-

ås, Bugesund och kringliggande nejder m. m. ullaga

ett visst antal personer lör alt köra föror till Norge.

Fock svarade: Gud är mitt vittne, med hvad innerlig

hjertam håg jag ejler min dyra pligt söker fullgöra

eders kongl. majestäts befallningar. Men, allernädigsle

honung! härvid möter den svårighet, alt alla dugliga

drängar äro redan förut af mig borttagna, i städerna

till roteringskarlar, på landet till trossdrängar. Det

nu föreskrifna antalet kan derföre omöjligen uppbrin-

gas, om man ock skulle taga alla de pojkar, som fin-

nas qvar. Eders majestäts nådigsta ompröfcande un-
derställes alltså, om ej de mindsta och yngsta varge-

7'ingskarlarna kunna som kuskar begagnas. Svaret blef:

som de begärda körame icke behöfoa vara mönster-

gilla, så är hans majestät nöjd med, hurudana de i

Öfrigt äro; endast de kunna sköta hästar och köra

lass. Emedan det är horgrämas egen nytta att skaffa

drängar, som vårda deras hästar, alltså är hans ma-
jestät öfvertygad om, att sådana kuskar kunna fås,

när rätt allvar dervid hrul;as; och att man ej till

dessa körslor behöfver tvinga vargeringskarlarna. ')

Landshöfdingarnas k>gonial inedlörde i stället

för asyfiad verkan nåsronling helt annat. För alt

smickra korinng(»ns önskningar, ville nämligen Giirlz

ondantlölja landets olyckliga tillsland och alllsä beröfva

landshöfdingarnas beräitelser all Irovärdighft. Gäng
efler annan och kanske ej alltid nian skäl framka-

stade han inför koiuingen flerehanda beskyllningar mot

ifrågavarande ämbetsmän; t. ex. att de voro Iröga,

ovilliga, egennyiiiga; — att allt. som syflade pa krig,

var dem lörhatiigt; — alt de vid veiksläilande af

konungens befallningar förlo ro antingen med slapphet

') Riksark. Landshö^d. br. till Karl d. 8 och Karls åteck-

nadc svar d. M Okt -IT^S.
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för alt vinna folkets kariok, eller med öfverdiift for

att reta det till uppror. Man borde, tillade han. vid

deras sida förordna pålilliga personer under före-

vändning af all hjelpa dem vid det myckna arbelet.

Kort derefter och i ett annai bref till koiiuni^en ut-

veckaile han törsias^et näimnre och pa följande sätt.

För Jimnnde uppdrag, nämligen att ställas vid lands-

Löfdingarnas sida. är det svårt alt finna personer med
erforderlig skicklighet; ty de flesta sådana äro intagna

af illvilja och vidriga meningar. Man måste i stället

utsöka folk med godl förstånd, och som Itelt simpelt

rättar sig efter och verkställer, hvad som föreskiifves,

utan att deröfcer grubbla. En tredje gän^ erbjöd sig

Görlz att till nänimie värf uppleta och föreslå perso-

ner, på hvilkas goda vilja, om just icke alltid pä de-

ras erforderliga skicklighet, man kunde räkna.

Karl antog förslaget och beslöt alt för hela riket

inrätta ett nytt och vidlyftigt ämbetsverk, hvilket borde

tillse, huru och på hvad sätt konungens befallningar

blefvo åtlydda. Det hela skulle ledas af en högste

ordningsman, hvilken sattes öfver landshöfdingar, ge-

neralguvernörer och öfverslåthallaren. Till den nya

vigtiga sysslan tog konungen Tcssin; ehuru denne i

fyra dagar, enligt egen uppgift, undanbad sig förtro-

endet. Under honom ställdes Ivänne i Stockliolm bo-

ende öfverordningsmän, bröderne Per och Konrad Rib-

bing, och dessutom, enligt förslag af Görtz, en ord-

ningsman bredvid hvarje laudshöfding. och sist under

dessa en mängd lägre handtlangare, t. ex. för Stock-

holm icke mindre än 42. Åt dessa ämbetsmän till-

erkändes stor n)agt. .Mål, som rörde lif. ära och gods,

borde inför behörig domstol lagtöras; men alla ringare

mål, äfven de, som beläggas med penningeböler och

kroppsstraff, skulle utan vidare dömande, allenast ge-

nom ordningsmännens godlfinnande och beordrande

på stället afgöras och afstrafjäs, enligt den regel, högste

ordningsmannen föreskrifvit. Krigsbefälet ålades gifva

ordningsmännen all erforderlig handräckning, . . . .
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hvarjcmnie konungen tog dessa ämbetsmän t sitt hägn
och shijdd. Do voro ock ;if lionoin liell ocli Iinilcl

brrocfide; eiinulari do arilogos blolt pa brliagli;? lid

ocl) kn[i(lo när soiu liäldst afskodas.

Det är svart alt gissa aCsl^tOd mod doona knappt

nSjroii gän? lill full viMksamliol komna inrällning. I a!l-

mänliot sades don ämnad alt tillse erterlornaden af ko-

naiiffons ocli af lagöns hud. Mon för sailant ändamål
lunnos rodan ar gammalt fiskaler. domaro och kroi!0-

botjt'nif!2r af alla jrrador. ocli dossniom hado jrciioin nya
kansliordiiinjron biifvit onkoin (ör bosap^do ändamål lör-

ordnado on Iltigsto och on Försto Omlmdsman. ') Dot

nya orduii!?:sinanvk;!p('l tveklös lördonskiill icko vara

al* sådant hoboF päkalladl. Också biof dol sinndom
bolrakladt som oti slairs bögre polis. Till livad mal
oc!) jiA b vad ^'éW. Görlz ville bogai^na detsamma ocli

doss ar bonoin mitidro oftor »skicklighet än efler god
viljan ni korade män, kan mAbända gissas af nngra dem
t^iiacgda göromal; t. ex. atl verkställa upphandlings-
deputalionens befallningar ; — att pädrifca skatternas

utbetalande; — alt hindra nödnnintels värdefall; —
all hindra landlmannen frän atl hafca mer säd, och
alla undersätrarna frän. alt hafra mer lifsmedel, än
de sjdfra hehöfde; — all tvinga dem, cnlir/t taxans
pris, sälja öfrerskoftet ; — all eflerforska smädeskrif-
ters ursprung och straffa förfatlrarna, o. s. v. I all-

niänliot tyckes afsijilrn bafva varit alt medelst delta

oya änjbolsvoik nttränga A ena sidan de c:amla läns-

styrelserna med underordnade kronoboljonler. såsom
bär antyd! är; samt å den andra alt läg?a hela (Wn

lägre lagskipningon i po!iso[)s tiand genom att llylta

den frän liäiadsliördiiigarfja ti/I ordningsmännen, livar-

om mera längre Irain.

Don nya inrältningon blef genast föremål för all-

mänbelcns hat. AX mänga betraktades den som etl

despotismens försök att balla undersätrarna mindre oo-

•} Se 2«. <32.
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der låsen, än nniler oket. Alt de dnbbla myndigheterna

Inom hvnrje län skulle förnnleda trassel och oreda,

faller p:ena.st i ö;;onen: likaså, alt Inndshöidin^arna

mäble med ovilja se ilylika uppsynins^sinäii oeh magl-

delegare. Också sknll gnveiuören ölver liigedingel,

gamle Kari Gyllenslierna, aldrig hafva slällt sig den

nya äinbelsmymlighelens bud lill efterrättelse. xManga

trodde ordningsmannen vara tillsntla fur att göra siat

pa landshöfdingarnas sinndom mot loiket visade efter-

glfvcnhet. Kring riket tlug en smygskriff, som slutade

med följande hotelse:

AU de Viånrja ordningsdrängar

Skala genom dryga slängar

Vändus i ordcnlligl lopp

Hajvud ned ock fällren opp.

Den 1 Oktober 1718 var dock staten till det nya

ämbetsverket färdig: men fiagra veckor sedan detta

blifvit satt i verksamhet, löll konungen och med honom
beia förslaget.

INDRAGMNG AF UARADSCUFDINGARNAS AMBETEJV.

Detta var en bland Karls allra sista atgerder, och

stod i samnianhang med nyssnämnde |iolislörrallning.

Riket hade förut fyra öfver livarandra ordnade doui-

Stolnr, härads- lagmans- och bol-räiler saml juslilie-

revisjtjnrn. Karl indrog i Okiober 17 18 de fiirslnämiide

och öfverlemnade deras göromäl ät lagmännen, hvilkas

antal och tings-snnunaniräilen ökades. De hiilills va-

rande häradshörding.irna beröfvades sina doinarebefatt-

ningar. I slället ålades dem, dels att som bisiitare i

rätlen tjenstgöia under lagmannen; dels all halva npp-

6igt öfver det salt, hvarpä krouobeljeningen fullgjorde
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sina ål'g:2;andeD. Lönerna skalle bestå blott i dag-

traktamenten.

ACsigten härmed var dels att förkorta rättegån-

garna; dels att ålkomnia liäradsliöfdinjrarnas liksom

de öfriga fredsljenstemännens löner och indelningar;

dels alt än längre, än djnjiare utsträcka verkningarna

af det kungliga enväldet. Gemensamma följden af så

väl denna förändring, som af den lillämnade ordnings-

polisen, var nämligen följande. Från häradahöfdingar-

na. hvilka enligt lag ej knnde godlyckilgt afsäitas, och

hvilka skulle sjeiiva döma efter lag och med nämnd,

och från hvilkas utslag vad voro lillaina; från dessa

ämbetsmän blef en belydlig del af lagski|niingen tagen

och anförtrodd åt de nya polis-onjningsmännen. hvilka

konungen kunde utan dom och ransakning af- och till-

sätta, och hvilka sjelfve hade rättighet att utan nämnds
hörande fälla sina utslag, och hvilkas utslag likväl

borde genast och ulan vad verkställas. *)

RedatJ hösten 1718 ville konungen införa denna

sin nya skapelse; oaktadt den väckte och måste väcka

mycket missnöje och motstånd, i synnerhet hos de

mänga öfver hela riket spridda häradshöfdingarna.

hvilka skulle utan sin förvållan och medelst elt blott

magtspråk blifva med hänsyn till både ämbetsbefatt-

Ding och anöning djupt nedsatta. Men just i detsam-

ma inträffade kouuFigens död och afbröt verkställig-

heten.

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR RÖRANDE ÄMBETSVERKENS
OMS K APM > G.

Också i afseende på troppar, inqvarleringar. till-

delningar m. B), blefvo under ifrågavarande år många
och stora förändringar införda. Men tid och utrymme

tillåta ej att dem närmare beskrifva. ,

Jfr sid. 4?3, iU



127

Inom den korla liden af sina sednare och i syn-

nerliPl af sj(t allrasisla r<'!2:ciinirsar, liadi,' Karl på
nyssberällade sätt i äfubtMsvcrkcii infört omskapning^ar

sa (Ijerfva, så bctydligfa, så til! grunden gående, alt

de i dessa hänseenden näsian motsvarade, hvad Sver-

res två stora välgörare Gnstaf den förste och Karl

den elfte vågat under vida längre lid företaga. VI

Iiafva framställt både förändringarna och en del af

deras orsaker: näniMgen konnngens inisslroeude till

och missnöje med de äldre ämbetsverken; — hans

åhåga alt göra dem än mera beroende af konunga-
loagfen; — hans behof alt komma åt deras löner och

boställen m. m. ]\!en ntan Ivifvel förefnnnos äfven

andra och ädlare bevekelsegrnnder.

Gång efier annan skönjer man hos Karl den tolfte

en välmenande afsigt att läila och förenkia ärendernas

gång till vinst för både den enskilde och för kronan.

Flere bland de nya författningarna hade, som fiirnt

anmärkt är. en i vissa fall föMJensUnll rigtning och

åsyftade reilan då. hvad först en sednare framtid mäg-
tal inse eller genomdrifva. Vi nämna t. ex. påbuden

om utsträckt hemmansklyfning. om föreslagen skalte-

förenklinsr, om domstolsgradeinas nedsättning till tre i

stället för fyra. om stalsexpeditionernas inrättande, om
skallens bestämmande i följe af taxering, m. ra.

Orsakerna, hvarföre dessa och andra likartade

förändringar icke buro önskad frakt, voro många.
Först, att de icke härööto från den fullkomligt

rena källan af kärlek till j)!igt och undersålare; utan

från en. som var grumlad och mycket grumlad af be-

gär efter ökadt välde och efter ökade krigsmedel. Vi

hafva sett de lydliga färgskiftningaina af en dylik in-

blandning. Samtiden, undersålrarna, upptäckte dem
likaledes och misskände sedermera ofta nog äfven de

rena beståndsdelarna.

Elt annal fel låg i det ofta godtyckliga, våldsam-

ma och orättvisa sättet, hvllket retade till missnöje

och molslåud. De med vidsträckt magt utrostade ord-
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ninprsmanncn Kallndcs paschar. och man Irortdo Karl

iinFva i T«rkii'l fält sinak för en sa iasUis förvallning.

Andra lii^tfT höriJcs päslri, :\\i koiiuii^uns uppförande

var vu jiarmiiin.si cficr l.sar Poler och rfler det salt,

hvarpA dcniK* misshandlade? sina äinbplsniän, införde

iiödniynt och lillryckle si? landols hanik'1 m. u». Men,
tillade n)an, sådan i lian låta sig göra med de half-

vilda ryssarna; icke med svenskar, som redan i

flere århundraden varit vanda vid en mera riittcis

och ordentlig behandling.

Elt Ireiyi' [el beslod deruti, att till fiirändrin^ar-

nas iniörnnde valdes en lid, sA föll af nöfl, oro och

villervalla, att man oni(ij;is:en kunde h^illa i ordtiin?

de gamla invanda rörvaltningsverken, än mindre in-

föra nya.

Ett fjerde fe) var. att lörändrinirarna skedde vis-

serligen i samma rigtnins:. men icke i rigtigt samman-
hang n)ed livarandra och med det förut jjesläende; ej

heller enligt mogen heräkfiing af deras verkslällharhet,

otan den ena da. {\i'n andra dA. alltsom konuiigens

tycke eller liilfälhMs behof fordrade; och derlöre ofta

i strid mot livarandra, saint med phföijd af viilervalla

I ärendernas g.ing, och af missnöje i uudersåtrarnas

Iijertan.

Oredan ökades genom ett femte, sjette, sjondc

och aitunde fel, alla redan förut antydda ; nämligen alt

I spetsen för liela lörvaltningsjrrenar sal tes personer

(leri alldeles okunniga; att förhällningshrefvcn för de

Dya ämbetsverken voro till förvånande grad svälvande

och olullsiäntiiga; all man för ärender af samma art

fick tvä bredvid livarandra slående myndiglieler: alt

<]e fä till nägon del välmenande atgerdenia bortskym-

des af den stora skaran olagliga, baksl-iga och lör-

derlliga i)äbud.

Hän ill knöt sig elt annat olyckligt förhäliaDdo,

nämligen de gamla ämbetsmännens ovilja och de nyas

okuniiighel. Det hände nägon gäng, att de förra,

harmsna öfver sin nedsättning, sökie vilseleda eller
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motarbeta sina efterträdare ucb sedermera bcskraltade

deiD ocli deras bakvända ocli misslyckade at^erder. ^)

En mycket bidragande orsak till misslyckandet,

till villervallan, Ihg hos Karl sjelf, och i hans krigs-

lystnad och envishet, fiir hvilka allt annat, äfven de

Tigtigaste samhällsförbältrin^ar, måste vika tillhaka

och tng:a plats i andra eller tredje ledet af föremålen

rör hans önskningar. Men felet bestod icke blott här-

Qti, utan ock i det sätt, hvarpa han nppförde sig ju<t

Dnder loppet af 1718, under den tid, dä de flesta för-

ändringarna pabjödos. Da om någonsin hade han bort

nppeliälla sig i liufvudsladen, i midlen af sina både

gamla ocli nya ämbetsverk, för att gifva personligt

stöd ät de sednare, qväfva missnöjet, rätta misstagen

och utreda förhållandena. Men i stället, och med fa

ondanlag frän den 15 Mars inlill fälttågets början vid

slutet af Oktober, ui)pejiöil han sig ulan nägon syn-

bart gilllig anledning vid vestra gränsen, hvarifrän han

sände till Stockholm det ena magi-ordet, det ena om-
skaparebndet efter det andra, likasom hade det varit

nog med att ullaia herrskaremagtens: varde! utan att

sjelf tillse, huruvida det efterföljdes af verklighetens

:

ock del vardt.

Till motståndets ocli villervallans ökande bidrog

ock en mer och mer utbredd aning eller öfvertygelse

om stora och snart stundande förändringar. Likasom
Görtz och von der Nalli, sä insägo äfven många sven-

skar, att styrelsen omiijiigeu kunde länge fortgå på
den bana, som i synnerhet under loppet af 1718 blifvit

beträdd. Man kände i luften, att nägon stor förän-

dring pä ett eller annat sätt måste Inträffa; antingeu

genom det autokratiska enväldets förvandlande till en

fullkomlig despotism, lik sultanens; eller genom ko-

nungens ofta väntade död för någon fiendllig kula;

eller genom Görtz's störtande och ett deraf föranledt

') Fr min. br. d. 45 Apr. 4746.

Vryxeils lier. XXVllL



130

ombyte af regenngs2:rnndsatser; eller ocb allra troli-

gast genom hela rikels snara eröfiing af fienderna.

Också af dessa orsaker betraktades de nya förordnin-

garna såsom blott för öp^onbiicket bindande. In?en

visste, hvad han hade alt rätta sig^ efter, ing^en hvar

han sknlle söka räddning och rättvisa. En så förfär-

lig nöd och villervalla hade i Sverge näppeligen före-

foDDits, alltsedan folkungarnas inbördes krig.

FEMTONDE KAPITLET.

ÖFVERSIGT AF SKATTER OCH GERDER 1716—1718.

Vårt fädernesland har troligtvis aldrig bnrit så

(nnga bördor, som nnder Karl den tolftes sista rege-

ringstid. De vanliga skatterna stego årligen till vid

pass tre, hvilket hoplag2;dt för 1716— 1718 utgjorde

nio millioner. Dessntom hade svenska folket, och mar-

korn noga, alt alla snnnan- och östanhafsländerna til!

och med Finnland och Åland voro borla; — del åter-

stående svenska folket hade erlaggt under samma tre

år öfver fem millioner i gerder och dessutom nödgats

för tjenstebefaltningar, arbeten och allemnade varor

m. m. mottaga nära trettiofem millioner i nödmynt. ')

') Se här en ungefärlig beräkning:

i) Skattnings- eller konlribu-

tionsuerden årlisen vid pass

900,000, gör för Ire år ... . 2,700,000 dal. s. m.

2 Upphandlingsafgiilen ungefär

750,000, £ör \ör [re år ... . 2,250,000 »

3] Krocskalten vid pass <9,000,

gör på ivå år 38,000 j^

4) Öfverflöds-afgiften, årligen

47,000, gör på två år .... 34,000 »

Transport 5,022,000 dal. s. m.
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Från det redan fornt i fatti^dona och elände nedsänkta

folket både således I reda medel eller i penning:evärde

eller i penningevärdt arbete utgått fyrntlonio millioner

daler s. m.. d. v. s. ungefär 66 millioner riksdaler

riksraynt. Dertill böra läggas andra nödmynt och bör-

dor, hvilkas belopp vi omöjligen kunna i bestämda

summor ens gissande uppgifva; men som troligen ock-

så de stigit till millioner.

Under Karl den elftes sista år gingo helaSverges

statsutgifter till något öfver 6 millioner. Ar 1715
stego de för det då återstående halfva Sverge med
räntor och krigshehof till 15.253.942 daler s. m.
Också med denna dryga utgiftsstat skulle ofvannämnde

49 millioner hafva räckt till för ifrågavarande Irenne

år. Men under Görtz och hans förvaltning blefvo ut-

gifterna så höjda, att de år 17i8 stego till 34,700,000. ')

Görtz sade sjelf, att de vanliga statsinkomsterna ej

räckte till för mer än fjorton dagar. Så föranleddes

en oupphörligt växande statsbrist och till slut en blott

under dessa Irenne år uppkommen skuld af, säger

man, mer än 30,000,000. allt daler s. m. -) Det är

Transport 5,022,000 dal. s. m.

5) Tvångslånet år 1718 . . . 483,000 «

6) Durchtågsgerden 123,000, gör

på Ivå år 250,000 »

Summa o,'7o3,000 dal. s. m.
Det nödmynt, undersåtrarne måst mottaga, och som

ännu vid konungens död fanns oinlösl i röreisen, be-
stod af:

Mynltecken 27,000,000.*)
StålSGbli5ationer 3,836,250.
Myntsedlar 2,010,000.

Summa nödmynt 34,846,230.

') Riddarhus Ark. Statskontorets berättelse till Hemliga
Utsk. 1719.

') Se här en beräkning:

Det vid konungens död utelöpande nödmyntet utojorde

enligt föregående not 34,846,230.

Transport 34,846,250.
•) Jfr sid. 72, noten
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oss omöjligt alt oppglf?» orsaken till ntgifternas så

inåD^duhblade lillväxt; ') likaså alt förklara, hvarl alla

de stora suminorna tagit vägen.

Vi skola gifva läsaren ell begrepp om, hvarl man
af den enskiiile nndersaiaren nndcr denna lid fordrade

ntoiD vanliga skaller, samt iilom alla slags nlskrilnin-

gar, tvångslån, Ivångsköp. loror, inqvarleringar, m. jd.

VI välja derlill året 1718, pa eiigang slullöljden af

görlziska förvaltningen ocli höjdpunkten af de pålaggda

skattebördorna.

Antagom, att det var fråga om en öfverste med
frö, två söner och två döttrar, samt egande i lön

3,000 och i kapilaiförmögenhet 10,000 dal. s. m. och

derjemnte tva Irälsehemman, pä hvilka funnos alla bc-

tjenler eller drängar, sexlou pigor, tolf torpare och en

qvarn med två par stenar. Se här hans lillfälliga ut-

lagor eller gerder.

Enligt koutributlonsgerden:

För två frälsehemman 30.

» qvarnen 12.

» tjenstefolk 18.

« torpare 2-i.

»lön 600.

» durchtågsgerd 4. ggg

Enligt apphandlingsafgifteii:

Rang för sig och fru 48.

TjeuslehjoD och torpare 72. ^20

Transport b08.

Transport 34,840,260.

Tvångslånet iin 483 ,u00.

35,3 i9, 250.

Måhända har dock regennsen å ena sidan anvandl några
delar häraf till belalning af andra skulder; men troligfvis

också upplagil andra lån, hviikas liilvaro eller belopp vi

icke kanna.

'} Onkladl hrad om myntförsämringar redan är aamärkt.

Se sid. 76.
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Transport 808.
Enligt öfvernödsafginen:

För Ire rrnnlfmmpr rätlijrhet att bära

finare ntländska sidentyg . . . 600.

j) D:o D:o ulläridska spetsar. . . 120.

» tre herrar rä(li2:liet att bära irald-

eller sllfvergalOFier tn. m. . . . 60.

» två personer rällljrhet att bära

sobel- eller hermelinfoder ... 80.

M tre personer rättighet att bära

finare hattar och kläden ... 20.

» två beljenter rättighet att bära

värjor 4.

» sex personer räiti2:het att hemma
bruka te och l<atre 1 2.

)^ tjaijutre personer rättighet att

uytija tobak 46.

>; rättighet att begagna vagn med
förgyllda prydnader 40. gg^

Den vid årets slnt dessutom fordrade sjette-

penningsafgifteu 1.666y,.

Samma daler s. m. 3,456 '/j.

Enligt nngefär samma beräkning hafva samma
gerder stigit för en kyrkolierde till omkring 990 octi

för eu bonde på helt hemman till 353. allt daler

silfvermynt, hvarje sådan lika med en tredjedels riks-

daler j silfver, d, v. s. 1 riksdaler 33'/{ öre riks-

mynt; och märk väl och omigen, detla atom de van-

liga skatterna.
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SEXTONDE KAPITLET.

KODEN I LANDET.

Redan tillförene bafva vi ofta och omstäodligen

beskrifvit, Iiiira borgerskap, stadsmannanäriogar, han-

del och handtverkerier blefvo under denna tid nära nog
tillintetgjorda; likaså orsakerna. Naara fä men bety-

delsefulla drag af båda slagen må tilläggas. För ett

skålpund socker hegänles fem till sex. för eo tunna

salt slutligen, som nämndt är, 106 dal. s. m. I hela

riket, påstår man, fanns en gång af sistnämnde vara

ej mer än 200 tunnor, och af talg ett så ringa för-

råd, att Stockholms handtverkare hösten 1718 anmäl-
de, huru de under den stundande mörka årstiden skulle

nödgas nedlägga sina arbeten, och liksom många an-

dra äfven förmögna personer under 18 timmar af dyg-

net antingen ligga till sängs eller sitta i mörkret.

Också ämbetsmännens verksamhet höll flere gånger på
att afstadna genom brist på pennor och papper. Slut-

ligen och som prof på städernas lidanden må inryckas

de klagomål, som 1719 blefvo af riksdagsmännen form-

ligen anmälda; t. ex. från Gefle: att i^Guds- och sam-
vetsförgätne kapare» tillfogat stadens köpmän en skada
af 60,000 daler s. m.; — att dessa sednare år 1719
ej egde qvar mer än ett litet skepp och andel i ett

annat; — att inqvartering och durktåg kostat staden

på de två sista åren 25,000 daler s. m.; — att den

måst underhålla och rekrytera 50 båtsmän, och dess-

utom år 1718 ytterligare 25 reservkarlar; — att så-

dant oaktadt borgerskapet tre somrar å rad måst af

farhåga för rysskt anfall flytta inåt landet, och slutli-

gen till vinnande af någon säkerhet anlägga en skans,

som kostat 4,600 daler s. m. och der underhålla en

besättuing af 40 man, båda delarna på stadens be-

kostnad. — Riksdagsmänuen från Malmö anmälde, att
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denna stads kontribution år 1714 varit 2,000, men
1718 deromot 9.000 daler s. m.; — alt vid danskar-

nas infall 1709 både förstadens 80 hns blifvit af sven-

skarna nedrifna och sju stadens väderqvarnar af fien-

den brända; — att till fäslning:ens isländsättaude hade

staden mast nian betalning atlemna hela sitt förråd af

timmer, plank och bräder; — att borgrarna mast i

fem månaders tid beslrida vakthållningen, ehura på
stället fanns en besättning af 5,000 man; — att sta-

den måst ansvara för ett båtsmanshåll af 40 nnmror;

— alt pest och sjukdom bortryckt en stor del af be-

folkningen; — att för krigets skull all utrikes liandel

sä upphört, att på tre år ingen farkost till stadens

hamn ankommit; — att det oaktadt hade man vid

1718 års tvungna sädeshandel ålaggt staden att ioför-

skritVa 9,000 tunnor; — att 1,000 tunnor deraf blefvo

för kronans räkning tagna och betalade med aflysta

mynttecken; — att under året 1718 hade stadens

borgare och drängar måst två gånger undergå utskrif-

ning; — att staden varit betungad med en inqvarte-

ring, som, uppskattad i penningar, årligen stigit öfver

20,000 daler; — och slutligen att 189 hus redan

stodo öde.

Äfven allmogens nöd och jordbrukets förfall jemnte

orsakerna äro redan tilUöreue beskrifna. Här och der

fannos väl några personer, som förstått göa)ma och

skydda sin rikedom. Så skall t. ex. en Tuna-bonde i

Dalarna haft undandolda 24 kannor, 50 bägare, 125
skedar af sillver. mycket guld m. m. till ett samman-
räknadt belopp af 12,000 daler s. m. Men sådana

nndantag voro högst sällsynta, och hade kanhända

nppslått just genom den brist, som tvang de öfriga att

till vanpris sälja sina dyrbarheter. I allmänhet var

Döden mycket stor och måste så vara. Polhem be-

skref förhållandet och dess orsaker sålunda. Emedan
bonden icke kunde erhålla godl och användbart mynt

för sitt arbete och för sina varor^ lockades han att

sjelf onödigtvis förtära dessa sednare och upphöra
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med det förra. Empflan också all hans belifillnin^ blef

gon/ist af krifret och kroiiari borKagen, sjönk han i

falligdom. i förlviflan, i lällja och i slöseri; (y arbete

och sparsamhet luedlörde ingen vinst. Sä afslanriade

Skeibiiikot uier och mer. Det Ull stor del osadda

landet fraiiibra?;te ej på Iåiig:t när så mycket säd, som
behöltles. Ar 1717 slej tunnan af korn till 30, af

råg lill 32. hvadan ock priset på andra lifsnjedel hijj-

^PS', t. ex. strömmingstiinnan (ill 50, allt dal. s. m. ')

Vid er) af Karl anbefalld efterräkning, befanns 1717 i

hela Linköpings län beliofvet stiga, af s.ilt till 1.076

och af säd till 107,488; men alla förråden af förra

slaget till blott 228. af det sednare till blott 3.546
tunnor. ''^) Ar 1718 fanns I hela Westerås län ej mer
säd an 75,180, i hela Jemtland blott 12.665 tnnnor.

Brist, verklig hungersnöd uppslod. Barken fillgreps;

ocf] man i^i\9[^ mennisKor af linnger och nödbriid svart-

nade j aiisigtel och lill kro|ippn tiopskrninpna, till arbete

oduirliga. dignande under mindsta börda. -^^ Till dessa

olyckor kom en ofia besynnerlig väderlek, med ovan-

liga Infllecken orli en ovanligt biig grad af hella om
somrarna, köld om vinliarna, samt en osund liifi, fylld

af skadliga och smiltsamma ångor; till en del måhän-
da följder af det rysliga elände, som de två stora nära

tjugoåriga krigen. Karl den lolfies och Ludvig deo

fjorlondes. utbredt ölver hela Europa. Härlill kom ser-

skildt för Sverge den nedslagenhet, den förlviflan. som
under Karls sista år mer och mer ölverväldigade fol-

kets sinnen. Om dess inverkan på tänkesätlet har

med sarining blilvit sagdt. alt de moraliska krafterna^

dignade under den fruklansvlirda bördan och kunde,

förlorande fästet af det gemensammas hopp, ej mer

') Th örsjö .Ark. Blacksladii bref lill grefvinnan Slenbock
-1717, t7<8

') Riks ar k. Landshöfd. br. lill Karl d. 53 Dec t7t7.

») S. st. Landshöfd. i Weslerås bref lill Karl d. 3 1 Maj
17t8.
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hålla sig uppe. En dylik själskraffpmns förslappning

bidrog: i sin iriån lill drn hälsolillsllindrls (örsämiing,

som masle bli va en omedelbar följd af don lörfärlijj:a

iiöjleri, del siasli^a kri2:seläiidet. Farsoter ulbnislo.

Under loppet af 1717 ocb ensamt i Sverge dogo af

messlinijen mindst 60.000 barn. ») Bland 1,200 gar-

desknekiar lajro vintern 1717 ej mindre än 500 sju-

ka. -) I Stockholm antratfades pa gatorna menniskor,

döda af liiHi^^er, ^) och är 1718 måste soldater använ-

das för alt balla i st3r bnfvudstadens af svält till lör-

tvidan diiliia h(»par.

Efter en nnseräriigr beräkning bar antalet af rikets

bor?are år 1719 icke utgjort mer än en fjerdedel, af

bvad det var år 1700. För folkminskningen på lands-

bygden Kan någon siffra icke ens gissningsvis uppgifvas.

En slags ledning för ouHJömet torde dock kunna från

grannriket liämtas. Ehuru i mindre grad än Sverge,

hade dock äfven Norrge sin dryga del af kriget och dess

följder. Nämnde rike har enligt en dess häfdateckna-

res beräkning liirlorat under ifrågavarande krigsår en

tredjedel af sin bero:kning och liälfien af sitt välstånd.

— En annan ledning för omdömet torde kunna häm-

tas deraf, att från både Sverge och Finnlaml berättade

man klagande, huru vargarnas antal och djerfhet år

efter år växte i de mer och mer folktomma land-

skapen.

Äfven de högre, de högsta sambällsklasserna, tvin-

gades afstå från mycket ölvertlöd och från mången
beqvämlighet. En del af bofvels bordsilfver hade måst

säljas eller uppinyntas, så att tatfeln stundom ej kunde

fullständigt dukas, utan bvarje gäst måste medföra

egen sked, såsom i äldre tider brukligt var. Vid un-

derrättelsen om sistnämnde förhållande säges Karl hafva

') Link. Bibi. Ark. Beskrifn. om Karl den tolfte.

') Fr. min. br. d. n Febr, 4717.

^) Köpenhamn. Geh. Ark. Danska min. br. från Peters-

burg d. 20 Okt. 4718.
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känt en viss förlägenhet och ej velat sätta tro till ny-

heten. ^) Del var också vid donna tid, som han be-

ställde sig bordkärl m. m. af jernbleck, med hvilkas

bruk han sedermera föregick nndersatrarna.

Landets nöd blef föröfrlgt vitsordad genom kla-

gomal Icke blott af landets egna barn, utan ock af

Görtz sjelf samt af hans anhängare, och det i or-

dalag, som voro i hög grad skarpa och förfärande,

såsom vi skola af nästa kapitel finna.

SJUTTONDE KAPITLET.

GÖRTZ VARNAS AF SINA VÄNNER.

Redan af gammalt var Görtz illa anskrifven hos

svenskarna, dels genom rättegången 1708, -) dels ge-

nom sin nära förbindelse med holsteinska partiet, dels

genom vinslerierna vid Tönningen •^) och i Petersburg.*)

Under loppet af 17J5 ökades oviljan. Görtz blef, i

likhet med de flesta gunstlingar, hatad; och detta så

mycket mer. som han var hade udiindning och Illa

känd, och tillika troddes locka Karl till krigets fort-

sättande. Denne sa beskaffade och så betraktade per-

son antogs i början af 1716 till ende och allrädande

minister, nära nog till vice konung i Sverge. Man
tanke sig harmen! än mer, dä folket genast och un-

der de första månaderna fick af hans förvaltning smaka
sådana prof, som mynttecknen, obligationerna, inteck-

ningarna i allas och i den enskildes jord, upphand-

') Uppgiften är ej heller tullt bevisad och grundar sig blott

pä en sägen.

') Se 2S. 75.

3) Se 2S. 79-102.

') Se 25. 220—232.
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liDgsafglften, infordrandet af kyrko-, skole-, fnllig:- och

förmyndareiuedel, ntskrifiiingen af skole- och sockea-

knektar m. m. Ocksä hördes redan na hotelser om
att kasta främlingen i Norrström. Medan han frän

våren 1716 till hösten 1717 vistades i främmande

land, pälyste väl Karl flere ganska tunga bördor; men
dessa voro till en del följder af de (öregående. Der-

emot sedan Görtz återkommit och stannade i riket,

utfärdades de flesta i detta häfte omtalade både våld-

samma, orätlvisa och tryckande påboden. Lägg här-

till de ständigt svikna förhoppningarna om fred, och

man måste erkänna, att sällan har ett folk haft till

sitt missnöje med en gunstling så många, täta och

stora anledningar. Utbrotten deraf i ord och geruing

hämmades dock ännu af vördnaden för konung och

samhällsordning, samt af det tryck- och taltvång, i

följe hvaraf undersåtrarna sällan fingo reda på alla

de enskilda förordningarna, än mindre på deras or-

sak, sammanhang och rigtning. Här och der höjdes

dock mot Görlz röster af bitter ovilja eller af dystra

varningar, och detta icke blott frän svenskar, utan

ock frän herrar inom görtziska ligan och i synnerhet

af von der Nath.

Denne, sedan många år vän och handtlangare åt

Görtz, sades vara en klok och kunnig herre, men till-

lika vällustig, hämndlysten, egennyttig och djerf; in-

gendera likväl tillräckligt för eo medhjelpare åt

Görtz. Han svindlade slutligen vid dennes mer och

mer äfventyrliga planer och ville flere gånger draga

sig tillbaka. Men Görlz hade vetat lästa honom ge-

nom dryga arvoden och genom löfte om eo betydlig

andel, man säger 100,000 riksdaler, i den belöning,

som Karl skulle hafva lofvat Görtz; likaså genom åt-

skilliga i Holsteio raedgifna fördelar, hvilka kunde för-

loras i händelse af fullkomlig brytning. Brefvexlingen

dem emellan visar dock von der Naths oro och der-

jemnte sinnelaget hos de två män, som under dessa

år hufvudsakligeo styrde Sverges öden.



140

När Görfz våren 1716 afrpste till Holland, satte

han von der Nath i spefspn för oppliandliiigs-depnta-

tionen. Men redan effer några månader var slälllöre-

trädaren både nppskrämd och nflröllad. I Seplember

1716 skref han till Görtz: om del icke hädanefter går
bättre än hittills, så har jag fast beslutat taga afsked;

ty jag känner mig alltför svag för denna börda.

Görtz uppmanade honom dock till förtröstan och mod.

För sjelfca saken, tillnde han, vill jag ansvara. Det

behöfs ej mer än att raskt framställa våra förslag för
konungen och utverka hans bifall, så kunna vi seder-

mera skrälla åt våra fiender. Sedan Görtz blifvit i

Holland häktad, kom eniellerlid von der Nath i ome-
delbar berörins: med Kari sjelf. I bref till Feif och

Miillern klagade han också g.^ng på gång öfver det

sätt, hvarpå konungen ingrep i den öfverenskomna
hushållsplanen, förvirrade dess ^?i[\s: och fordrade större

summor, än möjMgen åstadkommas kände, o. s. v.

Redan, skref han till Miillern i Maj 17] 7. redan hafva
vi på detta år upplånat ItOOO^OOO dal. s. m., hvilka

alldeles icke kunna på mindre än sex års tid åter-

betalas. Jag ser ej någon möjlighet att ytterligare be-

komma lån; men ej heller någon möjlighet för Srerge

att utan sådana kunna bestrida nästa års utgifter.

Genom Maliern inskickade han till konungen sitt be-

tänkande i ämnet och sin anhållan om afskedJ) Men
Karl, troligtvis Ingnad genom Görtz och dess försäk-

ringar, lät sig af von der Nath icke störas; utan lyc-

kades tvärtom öfvcrlala denne att tills vidare stanna

qvar vid sin befattning.

Hösten 1717 återkom Görtz till konnngen. Von

der Naths missnöje och oro hade under tiden blifvit

än mer uppjagade. Han skref till ofvannämnde sin

fän och förman följande ord. Jag och mina ämbets-

bröder vilja ej längre befatta oss med denna upphand-
lings-deputution. från hrilken man ej kan komma med

') Riksark. Mullerns brefvexling 47 1 7.
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bibehållen heder. Ni sjelf bryr eder icke derom. Men
när allt gätl öfver ända, blifoer ni den förste, som
kastar tadlet pä oss, fastati vi icke gjort annat, än
verkställt cdra befallningar. ISi talar om milt ängs-

liga sinnelag; men jag må väl sörja, när jag ser,

hur illa sakerna gå. Jag kan punkt lör punkt för-

utsäga, i hvad tillstånd riket skall hafva fallit åtta

månader härefter. Gifce Gud, jag såge orätt! Men
jag förstår sannerligen icke, huru ens för del nu gå-

ende året nödiga medel skola erhållas. Alla redbara

penningar hafva gått till främmande land, och Sverge

öfversvämmas af nödmynt, tio gånger mer. än landets

tillgångar medgifva. Jag ö?iskar, jag sulte i en un-

dangömd vrå af verlden, ') o. s. v. Görlz svarade,

alt saken icke vore sä farlig, utan skulle nog slutas

väl. Han bad von der Nalli icke låta uppskrämma
sig af dessa omöjliga menniskor, som se svårigheter

Öfverallt. Han borde sjelf fatta sina beslut utan atl

ens meddela dem ål slika personer. •) Dessutom, till-

lade han i eit annat bref. dessutom är ni ju en kri-

sten, so7n lärt taga edert förnuft till fånga. Gör sä

äfven nu. och lila på mig, alt allt skall slutas väl! •*)

Von der Nalli genraälle: det lärer ej löna mödan, att

hädanefter besvära eder med några anmärkningar.

När ni, förmannen, tror ifrågavarande åtgerder rig-

(igay bör väl också jag hädanefter göra lika så. —
Ni anser mig som en tok, den der ledes af palres

difficullatum. *) Gud och tiden torde snart eder här-

om upplysa. Jag tror, att inom kort skola ärenderna

råka i sådan villervalla., att ingen förnuftig menniska

vill sig med dem befalla. Jag söker väl på allt möj-

ligt sätt för andra dölja denna min tro. Men också

') Riksark. Ada Histor. Von der Nath till Görlz d. 45

Jan. ri\%.

») S. st.

') Riks ar k. Görlz till von der Nalh d. 22 Jan. 4 748.

*) Svårigbeiernas mäo.
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ämbetsbröderna i upphandlings -deputationen tyckas

hajva samma öfvertygelse ; ehuru ingen vill uttala

den. Med ängslan och sorgfullt hjerta förutser jag
ett snart och bedröfligt slut pä hela väsendet, o. s. v.

Görtz fortfor väl att skämta öfver dessa farhågor.

Men von der Nath var envis. Görtz, fraktande, att

vännen sknlle oförmodadt lemna Sverge, sökte med
smickrande löften hålla honom qvar. Von der Nath

stannade ock, likväl nnder mer och mer högljudda ut-

brott af oro och missnöje. ')

Hösten 1718 växte, såsom vi s^\i. landets nöd,

åtgerdernas våldsamhet och osammanhang och von

der Naths farhågor. Se här ur spridda bref till

Görtz nttrycken deraf. Hela verlden tror. att ni en-

dast sträfvar med att uppehålla verket, så länge det

finnes en slant godt mynt qvar i landet; men att ni

är likgilltig om, hur det sedermera går med riket.

En annan gång: jag kan omöjligen längre verkställa

edra planer och föreskrifter; i synnerhet som edra

nya befallningar stå i .så rak strid mot edra förra,

att jag ej vet. kvar jag är hemma. Ni kan vara

försäkrad om, att räkningarna för detta året aldrig

kunna uppgöras, och detta endast der/öre, att ni så

velat. En annan gång: oordningen är så stor, att

ingen kan längre föra räkenskaperna, om ni ock der-

till kunde anskaffa englar. Det är edra egna anord-

ningar, som vållat det onda. Det är också bedröfligt,

att ära och tro aktas så föga: och att våra mynt-

åtgerder måste sluta med bedrägeri. Milt hjerta blö-

der, då jag ser, huru allt går till botten, och huru
jag slutligen blifver det sorgliga offret, ehuru jag sökt

afvända olyckan. ^)

') Riksark. Riksdagsacta 1719. Rättegången mot von der

IVath jemnte t)ilaggda bref.

») Riksark. Handlinizar rörande Görtz Von der Nath till

Görtz d. 9 Sept. \HS, m. fl.
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Läns:re fram på bösten 1718, när fälttaget mot

Norrge öppnades, när föror skulle från bela landet

skickas till gränsen, och när konungen slutligen på-

bjöd sjettppenningsgerden, dä ansåg von der Nath sa-

ken helt och hållet förlorad. Jag har, skref han till

Görlz, icke snille nog för uppfallandet och verkställig-

heten af edra planer, utan måste skilja mig frän dessa

ärender. Jag är eder vän; var Öfvertygad derom!

men jag trotsar den starkaste vänskap att uthärda

någonting sådant som detta prof Mig är det åtmin-

stone alldeles omöjligt att längre arbeta i edra ange-

lägenheter, utan ni måste sjelf öfvertaga deras led-

ning. ')

Att Görtz insåg och stundom erkände dessa olyck-

liga förhållanden skall innan kort ådagaläggas.

ADERTONDE KAPITLET.

KARL DEN TOLFTE OCH GÖRTZ 1716—1718.

Det sätt, hvarpå Görtz sökte vinna och bibehålla

Karls nåd och förtroende, bestämdes naturligtvis af

den föreställning han gjorde sig om konungens lynne

och åsigler. En sådan uppfattning har af den rykt-

baraste bland görtziska försvarsuppsalserne blifvit be-

skrifven på följande sätt: konungen befann sig i en

ständig Öfverspänning af egensinne, stundom med drag

af förtviflan. Han lefde, tänkte och talade ej om nå-

got annat än om krig och om hämnd på sina fien-

der, hvilkas undergång han hoppades upplefoa. Sjelf

berättade Görtz, hur Karl var missnöjd med svenskar-

na, som ville icke blott undandraga sig utförandet af

') Riksark. Handl. rör. Görtz. Von der Nath till Görtz

d. 6 Dec. (n. st.?) n<8.
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dessa krig, utan ock tvinga honom till fred. I bref

till von der N;Uh fortsalle han teckningen pa följande

sätt. AV» en sak väl kommit i gäng, hehöfccr man
ej mer bekymra sig om sättet; blott man uppnår det

mal. konungen föreskrifvit. Sjelf är han liikgilUig för
vägen dit och skulle trollas, t fall man derom gjorde

honom allt för många frågor. Om det förslag, man
framlägger, endast leder till vinnande af hans egna
önskningar, så kan man vara säker om bifall; —
vigliga och iipply.sande ord. rörande tiilUomslen och

innehållet af uianga ofvanbeskrifna aigerder! Etl så-

dant lynne, skref Göriz vi<l elt annat lilltälle, kan blott

på sympatctiskt sätt behandlas. Att mot detsamma
styfva sig är fruktlöst. Man bör låtsa gä in på hans
åsigter för att sedermera småningom leda honom lill

sina egna. o. s. v. ')

Pa denna npjjfallnini? grundade Görlz sitt npjjfö-

rande. Första besiandsdeiarna deri blefvo ett djerft

ujen fint smicker för Karls person samt singt framka-

stade eggelser rör hans nlmärkelselystnad. Se här et»

exempel. Till sekreteraren von Kochen, hvilken då vi-

stades hos Karl. skref Görlz etl bref, som det tyckes,

berakfiadt pa alt, liksom amlra dylika, blifva ocks;1 af

koiinngen genomögnailt. ^) Deri lästes följande (ankar.

Mitt upplärande härflyler ej af cgennylta, såsom den

otrogna allmänheten tänker. Om jag skall tillslå dess

verkliga driffjeder, så är det en slags envishet^ elt

slags egensinne. Ty allt sedan jag uppträdde på
verldsleatern har konungen af Scerge ständigt varit

min hjelle. Jag har alltid påslåll, alt sakernas olyck-

liga utgång icke varit hans fel, och att han har mer
dygd och skarpsinne än någon annan, o. s. v. Dy-

lika skrilvelser trätT.is ej säilan. Samma ton anslogs

ock i bref till konungen sjelf, t. ex. oaktadt allt mot

•) Riksark. Handl. rör. GörU. Görtz till von der Nalh d.

20 Sept. nts.

') Jfr 23. 27; VLS. 40.
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mig rigtadt förtal, har eders majestäts stora skarpsin-

nighet visserligen bemärkt, huru jag ända från ung-

domen varit eders majestäts person och ätt lillgifven;

samt huru jag alltid gått min väg rakt fram och al-

drig sagt annat, än hvad verkligt och sannt varit. —
En gång: ocli troligtvis efter bcmkomsten frän Holland

hösten 1717, uppsatte och skickade han till konungen

en förteckniu? öfver de grundsatser, som skulle ut-

göra kiinneteckneu pä eu slor furste. Bland annat

lästes deri, att en konungs magt bestod ej i besittnin-

garnas, utan i tropparnas storlek; — att det för en

konung vore öfvermåttan ärorikt att i krig icke skona

eget lif, utan hjeltcmodigt trotsa alla faror; — att en

furstes namn b lefve evigt och ofin'gätligt, om han
kunde i stort förändra staternas allmänna förhållan-

den, såsom det hade skett genom Karl den store, Karl
den femte, Gustaf Adolf; också genom Ludvig den

fjortonde, hvilken sistnämnde furste efter lysande fram-
gångar blef till en tid så nedtryckt af olycka, att fi^

enderna ansågo sig redan hafva den slutliga segren

i handom; men som. det oaktadt omigen uppreste sig

och utförde sitt stora verk, nämligen att rycka Spa-
nien från Österrike och att sålunda förändra de eu-

ropeiska statsförhållanden, som dä varat i 300 år.

Sådana, tillade Görlz, äro de bragder, hvilkas rykte

varar, så länge verlden står. Eders majestät har nu
tillfälle att genom de nordiska statsförhållandenas om-
daning föreviga sitt namn och siu personliga ära;
men behöfver dertill först och främst en ansenlig krigs-

magt, ra. m. — Nordens siatslörhällanden blefvo verk-

ligen genom Karl den tollle sä omskapade, att hans
namn ocksä deraf hlifvit lörevigadt. — Hela den ifrå-

gavarande uppsatsen pekade för öfrigt pä Karls egen-

skaper, tänkesätt och belägenhet, t. ex. på de stora

landbyten, som under åländska fredsverket föreslogos;

— pä Karls förhoppning att säsom Ludvig den fjor-

tonde kunna resa sig ur olyckan och fullända sitt så

Fryxellt Ber. XX VIII 10
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kallade storverk, nämligen polska kronans ryckande

från konun? Augnst. De örriga af Görtz framställda

grnndsalserne voro i samma anda, alltid syftande på
regcntens yttre ära och magt, aldrig på undersåtrar-

Das väl. Skriften sintade med en bön, att konungen
täcktes välla, hvad i dessa grundsalser kunde finnas

felaktigt:

Sä länge lyckan log och hela verlden beundrade

och lofsjöng. sä länge kunde Karl sälta sig öfver det

enskilda smickret, och han afvisade det, och med förakt.

Nn mera under de fortsatta motgångarna och det hög-

ljudda klandret blef del som en behödig tröst mottaget.

Andra beståndsdelen i gunstlingens uppförande var

att gilla och understödja Karls krigslystnad. Vi vela,

skref preussiske konungen till sitt i Petersburg va-

rande sändebud; vi vela, all Görtz, kommen till Sver-

ge, icke visar samma fredskärlek, som här i Tysk-

land; utan eggar och understödjer den svetiske konun-

gens högmodiga heslut, att fortsätta kriget, det ma nu
kosta, hvad det vill; och all han gör sä, emedan detla

är för en nuvarande svensk minister enda saltet att

slå väl hos sin herre. ')

För att lätta tilllredsställandet af konungens nämn-
de krigsbegär, företog sig Görlz att, så vidt möjligt,

dölja eller förneka den i Sverge rådande nöden. I

sådan afsigt omtalade han. huru samma rike vore så

starkt, att (leA icke behöfde låta skrämma sig till fred;

— likaså, huru Görlz hoppades, att konungen skulle

snart Kunna återigen med behörigt anseende visa sig

på verldens stora skådeplats och till sin odödliga ära

återuppsälta Slanislaus på tronen. I November 1716,

och oaktadt von der Nath varnande velat afsäga sig

den honom anförtrodda förvaltningen, skref Görtz till

konungen och försäkrade, att svenska rikshushållnin-

gen samma år gick ganska väl i hop och till och

') Berlin. Staats Arch. Fredrik Wilhelm till Marde-
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med lemnade öfverskott; och att kolländarna, som
trott Sverge vara förloradt, undrade öfver denna fö-

reteelse; men, lillade lian. de anse det, som en följd

af eders majestäts personlirja hemkomst till sitt rike, ')

Hvad nämnde örveiskott betiäfTar, så ste^ det verkli-

gen till 6 millioner daler siifverraynl, nämligen enligt

den af liandllangaren Eckleff uppgjorda sluträkenska-

pen, livilken upplog 16 millioner i årliga inkomster.

Men redan vid törsta blicken tlfiiier man, att blott uu-

gelar fyra millioner deraf beslodo i reda medel; ocb

att de öfrlga inkomsterna liksom behållJiingen utgjor-

das af de obligationer, myiitsedlar och mynttecken,

ID. uj., som under året blifvit tillverkade.-) Men dessa

skulle anses lika med goda penningar, och på sådan

grund var det, som Görtz påstod, att 1716 års stat

lemnade ofvannämnde behållning. — — Hösten 1718

uppsatte han åt konungen en berättelse om sin egen

förvaltning åren 1716— 1718. Ur den lysande tatlan

inrycka vi följande drag med våra vid hvarje bland

dem bifogade anmärkningar.

Alla ämbetsmän hafca fått sina löner rigtigt be-

talade. ^)

Stora utländska skulder hafva blifvit liqviderade;

alla inom riket förpantade gods inlösta. *)

Likaledes hafva alla inländska liqvida skulder

bli/vit utplånade, ^\ utom den till banken, pä hvilken

dock inemot 5 millioner afbördals. ^)

) Riks ark. Görtz till Karl d. U Nov. -t 74 6.

') Upps. Rosenhanes samlingar.

') Ja med nödmynt!

*) De voro icke inlösta; men man ämnade inlösa dem med
nödmynt, och delta tvärt emot konungens giCna för-

säkran.

*) Osannt; eller med nödmynt.

*) Sedermera under rättegången måste Görtz erkänna, att

til banken hade intet kapital blifvit inbelal?, men, sade

han, det var tillämnadt alt ske i Jan. ni9.
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Ansenliga magasiner hafva hlifvit anskaffade för

norrska fälUtåget. •)

Bergverken hafca blifvit så isländsatla, att de

kunna tillverka diminstone lika mycket, soj7i under de

förra folkrikare aren. -)

Angående mynttecknen lofvar jag. att, i fall riket

får fred antingen med Ryssland eller med England,

uppgifva säkra medel att inom ett eller allra högst

två år kunna med silfver eller godt mynt inlösa

30 millioner myntlecken, hvare/ter icke blott Sverges

innevånare skola blifva rikare på penningar än nå-
gonsin, utan ock hans majestäts inkomster ökas med
några millioner, och det till mindre tunga för under-

såtrarne, än den, de tillforene burit, till och, med un-

der fredstider.

Den enda försämring, riket under min förvalt-

ning lidit, består i menniskor och kreatur, ^) med
deraf kommande följder.

Så fördelaktigt (eclvnade Görtz för konnogen ri-

kets belägenhet den 22 Oktober 17 J 8. Jemiit en ma-
nad förut hade han för .Mullern beskrifvit densamma
med följande ord: landet är knappt till en tredjedel

hesådt; bergverken öfvergifna; handtverkerierna för-

fallna; handeln nästan ingen; rikets årliga inkomster

så hopsmälta, att de knappt räcka till för mer än
fjorton dagar. Dessa tre sista årens ansträngningar

hafva öfverstigit våra krafter, samt medtagit menni-

skor, hästar och Ufsmedel. Det kan icke gå längre

än pä sid höjd till slutet af detta år. I bref till von

der Nath just i samma dagar eller den 23 September

1718 hade Görtz likaledes erkänt det olyckliga till-

') Genom tvångsgerder och tvångsforor å hvarenda gård \

nästan hela Sverge.

') Jlr sid. 92— 10 1 om bergverkens verkliga tillstånd och
härnedan hvad Görlz om detsamma yttrade till andra.

^) Att riksskulden bliivit ökad med omkring 30 millioner

förtegs.
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ståridel; men skyllde det då på konangen med fdljan-

de iDärkllga ord. De stora utgifterna bero icke pä
mig, ut4in på hans majestät, som är herre öfver sin

egendom. Jag har vid hvarje lill/älle, så munt- som
sliriftligen, gjort de föreställningar, som det egnar en

ärlig man att göra. Men när ingenting mer är qvar,

hlir det slut pä både leken och utgifterna.

Alt Görtz. för att boveka Kar! till fred med nå-

?on eller med några bland fienderna, slundom g-jort

föreställningar om behofvet deraf, detta är troligt, nä-

stan säkert; men huru kraftiga de i allmänhet voro,

kan läsaren bedömma af nyss anförda bref, ja af hela

del! a bäfte.

Den fördelaktiga beskrifoing, Görtz inför Karl van-

ligtvis gjorde öfver landefs tillstånd, motsades af de

klagomål, som från andra båll spordos. hvilka der-

jemnte voro för landefs konung i många hänseenden

obehagliga att höra. Bemödandet att minska eller till-

intetgöra deras trovärdighet blef också tredje bestånds-

delen i sängkammarrådets nppförande. Det var ett mot-

stycke till det saft. hvarpå gnnsflingarna nnder polsk-

rysska kriget och i Turkiet sökte förneka sanuingeo

af de beskrifningar om landefs nöd. som då för tiden

kommo från den verkliga rådkammaren. Nn mera var

detta ämbetsverk försfnmmadt; men i dess ställe klaga-

de hela folket. Det blef derföre mer och mer mot sven-

skarna i allmänhet, som Görlz inför konungen framka-

stade sina anklagelser. Det hette, att de förmögne i lan-

det, icke så mycket af misstroende, {? !) som icke mer af
hemlig motvilja oeh högmod häldre läto många tusende

riksdaler ligga ofruktbara på kistbotten, än att dermed
hjelpa konung och fädernesland. En annan gång be-

skref han, huru svenskar funnos. som blott för att fä
fred, önskade gifca sig åt fienden; — huru generaler

och landshöfdingar voro tröga och motvilliga i allt,

som rörde krigets fortsättande ; — huru kammar- och
kommers-kollegium uppförde sig på samma sätt; —
huru Göteborgs-boarna visade mer förtroende pir ut-



150

landningen än för sin konung; — huru svenska köp-

män tadlade Karls kapare- stadga och motarbetade

hans låneförsök; 'j — huru bagare, bryggare, hökare

m. fl. icke blygdes att ådagalägga en oförsvarlig egen-

nytla, o. s. v. När svLMiskarna talade om nöd och

begärde skofjiojr. skref han i Oktober 1716: vi måste

anstränga oss till det yttersta för att hinna vårt mål,

Eftergifvenhet vore för tillfället skadlig. Undersåtrar-

na skulle, såsom bortskämda barn, slippa undan i år

för att nästa år nödgas lida så mycket mer. Vid

samma tid skrt^f !ian till konnn2:en följande rader: om
man med klagolåt förlorar tiden, blir det framdeles

än värre. Liffland hade kunnat räddas, om man i

de stora städerna utpressat en måttlig summa. Men
den otidiga mildheten gjorde, att kronan förlorade

landet, och de undersåtare, man ville spara, förlorade

Ull tusental både Uf och egendom. På samma sätt

hör jag ock, att Finnland genom en otillbörlig kle-

mighet fallit i fiendens hand. -) I ett href till

den vid Karls sida stående Feif i April 1716 fram-

sticker med tydliga drag samma bemödande att skilja

konongen från folket. Der säges: konungen gör allt,

hvad han kan. för att fa ordning t ärenderna. Den
kunde äfven vinnas; men undersåtrarna vilja del ej.

De få skylla sig sjelfva för skadan. Det enda som
smärtar mig, är, att denne konung, som jag älskar

och tillbeder, är liksom hans sällhet oskiljaktig från

hans undersåtares.

Se här en annan berättelse, dock obestyrkt och

mindre sannolik I Till fräuijande af Karls planer löre-

slog Görtz nägra för folket i liög grad tryckande åt-

gärder. Karl ryggade tillbaka. Månne, sade ban.

månne icke samvetet förbjuder att lägga en sådan

börda på folket. — Samvetet, ers majestät! svarade

•) Riksark. Görtz till Karl d. 20 Au2. och d. iK Sept.

^) Riksark. Görtz bref till Karl d. 24 Okt. MMq.
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Görtz. hvilket ord i en stor konungs mun! Samvetet
är ingen ting annat än dunster, frän en dälig mage
uppstigna till hjernan. Låt mig räda^ ers majestätt

Jag har förträffliga piller mot sådana samvets-rörel-

ser, o. s. v.

Lärorikt är alt g^ranska den rad af g:uDslIingar,

som vid denna tid mrr eller mindre ledde Europas
öden; i Sverge Görtz, i Polen Flemminjr, i Frankrike
Dubois, i Spanien Alberoni. — Ej underligt, att folken

länglade efter iagbundet samhällsskick

!

I slutet af hvardera åren 1716 och 1717 begärde

Görtz afsked, påminnande om, huru iiau hvarje gång
förbundit sig till blott ett års tjenstgöring. Men det

löpande årets utgifter hade alltid gjort så djupa in-

grepp i det följandes inkomster, och ärenderua voro

till så utomordentlig grad hoptrasslade, alt Görlz, den

eniio, som hade någon slags ordning på dem, var re-

dan derigenom näsiau oumbärlig; än mer derföre, att

han var i hela Sverge den ende. som ville och tillika

i någon mån mäglade undersiöilja de krigiska pla-

nerna. Också öfvertalade honom Karl båda gångerna

att stanna qvar. Görtz fordrade dorvid som villkor

fredens afslutande med några bland fienderna; men
framlade just vid samma tid läror och grundsatser,

som smickrade Karls utmärkelseiystnad och måste för-

eviga kriget mot de andra. Görtz fordrade ock, att

Karl skulle låta årligen granska räkenskaperna och

gifva honom Irikänneisehref. Karl ville göra det sed-

nare obesedt. Men Görtz vägrade, och handlingarna

sändes till knmmar-kollegii granskning. Delta ämbets-
verk började arbetet med räkenskaperna för 1716 och

gjorde vid de samma flere allvarsamma anmärkningar,

t. ex. att bevisande bilagor saknades; alt varuprisen

Yoro stundom för höga, stundom lör låga; att de olika

myntslagen blifvit sammanblandade, liksom vore de

alla af lika värde, o. s. v. Härom uppstod i slutet
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af 1718 en häfliia: tvist mellan Görtz och nämnde äm-
betsverk. Båda vände si? till konungen, ') livilken

likväl i delsamma blef skjuten. Enli|?t några uppffifter

både han dock långt förut enskildt gillat och under-

skrifvlt gunstlingens räkenskaper för både 1716 och

1717. -)

Vid genomläsandel af brefven från Görtz till ko-

Dungen, måste man beundra den ledighet, fyndighet,

skenbara upprigtighet. hvarmnd han nppsrjorde sina

förslag, uudatidolde deras botänkligheler. framhöll både

i dem och i öfrigt allt, som kunde smickra konun-

gen, såsom t, ex. då han skyllde Litriauds och Finn-

lands förlust från Karl och på rädf^t. Brefven äro

härutinnan verkliga mästerstycken. Men man måste å

andra sidan häpna ötver den fräckhet, hvarmed han

ijedskref djerlva osanningar och svarta anklagelser

samt föreslog orimliga åtgerder, blott dessa afhjelpte

ögonblickets förlägenhet. Kanske allra mest förvånas

man dock öfver Karl sjelf, som år ut och år in fick

mottaga dylika bref och tyckes ändock halva varit blind

för brefskrlfvaren. Eller är det möjligt, att han ge-

nomskådat, men ändå bibehållit honom, såsom enda

mannen, enda medlet för genomdrifvandet af krigslyst-

Dadens planer. Hvar låg felet, i hufvudet, eller i

hjertal?

Huru för öfrigt Görtz med all sin slughet miss-

lyckades, då det gällde att i det stora hela böja, be-

veka eller ens leda Karl den tolfte, detta skall nästa

bäfte ådagalägga.

') Kammar-kollegii Ark Kolleiii prot. d. 26 Nov.
ni8 och dess bref samma dag lill Görlz, Feif, Ceder-
ström, och lill konungen d. ? Nov. ni8.

') Enligt Strands berättelse i Riksark. fick Göi konungens
decharge d. 26 Febr. 4748.
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NITTONDE KAPITLET.

nVAD VILLE GORTZ?

Frågan är svår a(t besvara. likasom mycket an-

nat rtirauile deoue man, hvars ord ucli gernirigar voro

i hiig g:rad opålilliga. ombytlij^a. sins emellan s(ri{li«:a

ocli nnder dessa år nnderljnrare än någonsin. Att bi-

falla, till och med nriderslöilja konungens overkstäli-

bara planer; att mot honom och mot sig nppreta sven-

skarna genom olagliga och odrägliga skattebördor, samt
genom en valdsam och omstörtande behandling af äm-
betsverken; och att göra allt delta, just då man kunde
törntse, att fienden sknlle Inom några månader öfver-

svämma den återstående delen af landet, — ett sådant

uppförande tyckes i hög grad besynnerligt. Enda för-

klaringen är, alt Karls ynnest var nii mera äfvenly-

rarens enda stöd; vidare att denna ynnest kunde bibe-

hållas endast genom ett obeiingadt instämmande i

Karls åsigler; och slutligen, alt Görtz, lik den förlvlf-

lade bankruttspelaren, viile så länge som möjligt hålla

sig uppe, obekymrad om medlen och om det sluliiga

fallets djup. ^

.Mängden trodde honom ledas af penningelystnad,

och åberopade som skäl dels lians uppförande i Hol-

stein; dels åtskilliga företeelser, hvilka tycktes visa,

att han ämnade i Sverge handla på samma sätt. Nå-
gra bland hans betänkligaste ålgerder, t. ex. höjda

sportel- och stämpel-afsifter. handelstvånget, den bund-

na bryggerirörelsen, ämbetsverkens omskapuing till för-

del lör enväldet, utbördingars npphiijande öfver landets

barn, m. m.; alla dessa ålgerder voro också härmnin-

gar i stort, af hvad han redan förut hade i Holstein

som gunstling hos Krislian August genomdrlfvit och

begagnat. Ofvannämnde misstankar om försnillning och

egennytta haf\a dock aldrig blifvit bevisade. Genom
alt olagligt påskynda både rättegång och bestrafTuing,
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harva svenskarna sjelfva, missledda af förbittring, be-

röfvat sig all möjlighet att kunna folikomligt ntreda

den vi2:tiga frågan, huruvida Görlz olofligen tiilväliat

sig någon större eller mindre del af svenska kronans
tlilliörighet. Intet enda fullgilitigt bevis har mot ho-

nom kunnat i denna väg framdragas; ehuru man å

andra sidan öfverallt påträtTar haifbevlsade appglfler,

eller åtminstone anledningar till frågor, till misstan-

kar. I sistnämnde fall anföra vi som exempel, att

han af den ryktbare Law har för Sverges räkning

uppburit 266.000 riksdaler kurant; ^) — och al Spa-
nien 300.000 riksdaler underhållsjienningar, hvilka sed-

uare skulle I afbetalning lemnas åt landtgrefvrn af

Hessen, men blefvo af Görlz innehållna; 2j — alt hao

af de engelske jakobiterna bekommit mycket penningar,

samt enskildt af det holländska bolaget 500,000 ecus

för afslutandet af låne-, mynt- och jernhandelskontrak-

tet: — att han. medan skilnaden mellan reda pennin-

gar och nödmynt ännu icke hunnit någon större höjd,

lät genom Eckleff vexla sig till de (Örra mot de sed-

nare; — att han och von der Nath bemägtigat sig

nästan allt silfvermyntet; — att från von der Nath
blefvo hemligen bortburna kistor, fyllda med denna
dyrbara vara; — att Görtz och von der Nath hemligt

ntskejipade eller som man sade nmed beck-oxerm bort-

forslade kopparplåtar och sllfvermynt; — att nämnde
herrar voro rätte egrarne till ett vid Ösel strandadt

fartyg, på hvjlket funnos undangömda 165,000 karoli-

ner; — att h'jn nedsatt stora suramor i Hamburg eller

i Amsterdam, 2j och hos Högger i Paris: — att hao

') Fr. min. br. 47 18. Måhända samma summa, som näst

töljande.

') Riksark. Handlingar rörande Görtz samt statsrådet Rom-
mels samlingar i hassel. Görlz deremot har sagt, att

landtgreiven tog större delen af denna summa.

•; Köpenhamn. Geh. Arch. Danska min. br. från Pe-
tersburg d. 3t Juli 4748.
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endast nnder loppet af 1718 liade till holsleinska le-

g^atioDsiådot von Crenlz ulskicknl penningar och varor

för nära en million riksdalers värde; 'j — all lian,

fast nnder annat naran, lalit till Königsberg skeppa en

iDängd jern och andra varor, -) ©. s. v.

Huruvida kronan hlifvit godlgjord för ofvnnnämnde

frhn utrikes ort erhhilna summor eller till utrikes ort

afsända varor, eller om någon del deraf blifvit af Görtz

med kamrater undansnillad, detta kan åtminstone änon

icke afgöras.

Anmärkas bör, att Görtz visserligen fikade och

samvetslöst flkade efter penningar, såsom medel att

tilltredsslälla sin lust för prål och nöjen; men egent-

ligen girig tyckes han icke hafva varit. En annan

fråga är, till bvad grad han måst so genom finger

med sina handllangares egonnylta, för alt kunna i an-

dra fall påräkna också deras öfverseende och tystnad.

På ett par ställen omtalas af Görtz och af hans

sakförare, att Karl velat 1718 begåfva honom med

90- eller 100.000 daler s. m.; — att Görtz af oegen-

nytta undauböjt förslaget; —- att Görtz gjort staten

dryga förskott; — att vid Karls död funnos i banken,

i kassorna m. m. 4,100,000 daler s. m. i silfver. ^)

Ti hafva icke sett någondera uppgiften ledd i bevis.

') T ex. 5,500 Hamburg, kurant; 87 481 Rdr Holl. kurant;

3<2,000 daler s. m. i plåtar; -10,108 skeppund jern; 547

tollter bräder. Se Riksark. och Riksens Ständers kom-
missjons skrifvelse d. 9 Nov. 4 722

*) Fr. min. br. Mémoire de l'état de Siiéde rtH.

») Denna sr.mma har ofta blifvit anförd som bevis på stats-

kassans lyckliga lillstfind vid Karls död. D;i man dess-

utom ej velat^ hvart samma {yra niilliener tagit vägen,

har en och annan låtit förslå, att de blilvil använda till

mutor åt Fredriks och Ulrika Eleonoras parti. Vi an-

märka härvid i:o att sjellva uppgiften och summan icke

oss veterligen är till fullo bestyrkt; 2 o att tre millioner

af summan tyckes halva bestått af det silfver, enskdda

personer hade i banken insatt, och som kronan ännu icke

hunnit borttaga.
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Af nere efter Görlz redan Inryckta ord finner

man tydlisrt. hnrn Iinn sjelf inså? det vådliga i både

rikels och i sin egen belägenhet. Svårt är alt säa^a,

bar han ämnade undan det lurutsedda skeppsbrottet

rädda, om icke riket, åtminstone sin egen person.

Standora ser det ut. som planen varit, att i det afgö-

rande ögonblicket säua sisr i säkerhet och fly till

främtnande land och till dit nndansnillade skatter.

Stnndom åter. som hade han aldri? haft uåpon be-

stämd plan, nian lefvat endast för ösonblickel: killlad

af faran och af nöjet alt henne i det längsta gäcka;

en äfvenlyrare i statskonst och slalshnshallning, lik-

som hans konung var det i strid; motseende bilan

på samma sä!t som Karl knlan. En statsman, sådan
som jag, sade han. Aör, kvar gäng han lägger sig,

vara beredd pä att nästa dag blifvn förd till afrätts-

platsen.

.Många samtidlngar trodde icke på ofvannämnde,

nian på helt andra bevekelsegrnnder. De s,1go det

sätt. hvarpå Görlz förde Karl till våldsamma och hals-

brytande ålgerder. De drogo häraf den sinlsats. all

Görlz ville med fiit göra konnngen lörhatlig hos sven-

skarna och locka dessa lill ett nppror, änder hvilkel

hertigen af Holstein skalle blifva med ryssk tillhjelp

Sverges beherrskare och Görlz hans allrådande mini-

ster. Detta rykte var så högljndt, alt gamle landt-

grefven af Hessen inberäilade detsamma till konun-

gen. *) Med någon förändring blef det till Görfz sjelf

inberättadt af von der Nath, som förklarade sig fre-

stad alt tro på (less sanning. Man antog nämligen

som säkert, all svenska hären skalle under 1718 års

norrska vinterfälllåg blifva liliinlelgjord, liksom det

skedde år 1716. och man förenade dermed den dock

osannolika misstanken, att Görlz ämnade då inkalla

rysska troppar i det värnlösa Sverge och med tilllijelp

') Samlingar tillhörande statsrådet och arihivdirektorn Rom-
mel i Kassel.
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af dera och af det allmänna missnöjet saml af sina

för sådant äodamål samlade skatter ocb införda mänga
oiländninp^ar afsätta Karl och pa tronen npplylta tsa-

rens blifvande mh?; hertigen af llolslein. Knligt andra

hoppades Görlz, att under norrska fälttaget skulle

Karl genom vanlig törvagenhet ådraga sig en kula,

hvarefter nyssnämnde plan om hertigens upphöjelse

skulle nlau hinder gå i fullbordan. ') Hvllken, eller

om nägon bland dessa mänga tydningar är den rätta,

kunna vi Icke afgöra; men den sistnämnde må tjena

som öfvergäng till framställningen af

TJUGONDE KAPITLET.

TRONFÖLJAREPLANERNA 1716— 1718.

VI hafva redan omtalat de olika partierna och

deras sträfvanden intill 1715,'-) samt huru vid sist-

nämnde tidepunkt Ulrika Eleonora genom sin förmäl-

ning med arfprinseu Fredrik mistade det företräde i

arfsrätt, hon dittills innehaft. Hessiska ligan gjorde

väl före bröllopet åtskilliga försök att, oaklaiit förmäl-

Dlngen, få nämnde arfsrätt bibehållen f men bekom
dervid intet understöd af konungen, än mindre af fri-

hets- och framtidsmännen, hvilka gerna sägo arfsrät-

tens Dislocknandc;: och allra mindst af holsteinarna,

hviikas hufvudman kom tronen så mycket närmare,

som Ulrika Eleonora aflägsnades derilrån.

Hon hade det oaktadt och fick mer och mer för

sig det allmänna tänkesättet. Svenskarnas gamla hat

mot boisleioska huset blef uader dessa tre år uppja-

') Paris. Geh. Arch. Memoire sur la situation de la Suéde
apres la mört d. Charles XII.

') Se 3 i. 70. a*. 59. 85. <62, '2£0— 227. 28. 60.
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gadt iinda till raseri genom de åtgerder, Görtz. tale-

raanDeu för nämnde farsteält, hade I sällskap med en
liop holslelnska kamrater tillåtit sig, och hviika drefvo

folket ä ena sidan lill förlviflan, a den andra till Ul-

rika Eleonora. Den sistnämndas gemål, arfprinsen af
Hessen, haiie ock många egenskaper, som gjorde hans
person omtyckt; ett behagligt ntseende, gladt lynne,

angenämt umgängessätt, klokt uppförande och mycken
tapperliet. på h vilken sednare egenskap svenskarna
alltid satt högt värde. Men han var derjemnte fred-

ligt sinnad, Jivliket de I närvarande omständigheter
värderade än högre. Allt detta jemnte Here förut om-
tala<le ') förhållanden måste I allmänhetens och i syn-
nerhet i härens ögon gifva honom ett stort företräde

framför den slappe, okrigiske och likväl högdragne
hertigen af Holstein.

Allmänna tänkesättet hade dock i närande fråga
ingen afgörande röst; ty i brist på laglig arfvinge och
lill följe af oinskränkt envåldsmagt ansågs Karl en-
sam ega rättighet att bestämma om tronföljden. Kring
honom trängdes ock båda partierna med täflaude ifver

och ömsesidig ovilja. Hvarje hans ord, hans gerning
blef noga bemärkt, för alt deraf kanna utgissa den
hemlighållna afsigten. Samma dag. Ulrika Eleonora
vigdes i Stockholm, skall den då i Pommern varande
konungen hafva sagt: i dag dansar min syster bort

Sverges krona; troligtvis en anspelning på den genom
giftermålet förlorade arfsrätten. Sommaren 1716 ville

man ock af åtskilliga anledningar veta, att han äm-
nade hertigen till efterträdare. Men snart gaf han åt

arfprinsen det utomordentligt vigtiga och betydelsefulla

förtroendet alt vara generalissimus öfver svenska hä-

ren och visade honom äfven i andra hänseenden så

mycken välvilja, -) att man återigen begynte tveka.

Yiutren mellan 1716 och 1717 gjorde holsteiuska ligan

') Se ae. 61.

*) Fr. min. br. d. 6 Juli <7<6.
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ett försök alt få saken till sin fördel afgjord. Görfz

och Veilingk skrefvo och strafvade hvar lör sig, sä

mycket de kunde. Von der Nath reste llll den i Lund

varande konungen och förde hertigen med sig för alt,

sade man, få honom utnämnd till kronprins eller åt-

minstone llll öfverste för gardet; detta sednare, på

det han måtte få lägenhet bland krigsfolket vinna ett

iotlytande, som kunde i någon mån molväga arfpriu-

seus. Sistnämnde furste ville följa med på resau,

måhända för alt motarbeta de inlämnade försöken.

Men genom holsteinarnes föranstaltande hade Karl

ålaggt honom alt I och kring Stockholm hålla mön-

stringar, sä många och så vidlyftiga, att de upptogo

tvänne veckor, under hviiken tid von der Nath och

holsteinarna skulle vid hofvet i Lund hafva fritt spel.

Karl mottog också hertigen med både ömhet och hög-

tidlighet; men oaktadt alla bemödanden, misslyckades

sjelfva hulvudsaken. Hertigen erhöll icke det begärda

testamentet, icke ens det begärda regementet; utan

DÖdgades med bedragna förho[»puingar återvända till

Stockholm. *) Arfprinsen erhöll deremot i afräkning

på sin faders fordringar hela Ekolsund, och gaf efter

slutade mönstringar ett stort gästabud, hvarvid man
högljudt talade om holsteiuarnas oanständiga bemö-

danden, alt under konungens iifstid få hans efterträ-

dare utnämnd.-) Sommaren 1717 gjorde arfprinsen

å sin sida ett långt besök hos konungen. Man såg

dem tillsammans jaga, skämta, bevista lärda talöfnin-

gar m. m., och Karl visade sin svåger mycken artig-

het; men var i hufvndsaken lika oåtkomlig för denne,

som för hertigen.

Vintren 1718, och sedan Görtz kommit hem, blef

dock Fredrik mycket orolig. Görtz, skref han till sin

läder, gamle landtgrefveu; Görtz har fått öfverhan-

den, och mot honom kan ingenting mer uträttas. Ko-

•) Fr. min. br. Febr. och Mars ilM.
') S. st.
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nungen är tystare och hemlighetsfullare än någonsin.

En ny plan, alt förma honom nämna efterträdare,

är i verket, lian har nyss haft ett ömt samtal med
si7i systerso?i. Faran växer med hvarje dag.

Men snart tycktes den aler försvinna; ty nnder

loppet af Mars 1718 inölies i Kristinehamn kounngen,

hertigen, arfprinsen, arfprinsessan, jemnte en mängd
inllytelserika personer. Man sökte dernnder ni forska

Karls framtidsplaner; men fåfängt. Han räddade väl

med egen lifsfara hertigen ar en iråkad sjönöd, men
visade i allmänhet icke större välvilja mot honom än

mot sin syster.

Under dylika slitningar nalkades sista norrska

fälttaget. Man förutsilg, att under detsamma skolie

Karl pä vanligt sätt dagligen blottställa sig för flen-

deus kolor och svärd; och bada partierna sökte hälla

sig beredda, pä hvad hända kunde.

Man märkte, hnru Görtz sökte mer och mer att

till öfverstar, laudshöfdingar och ordningsmän fä ut-

nämnda sådana personer, som i det algörande ögon-

blicket skulle gå honom och holsteinarna till banda;

och det påstås, att han liöll en stor summa 1 bered-

skap för alt vid samma tillfälle och för samma ända-
mål användas. Å andra sidan uppsatte hessiska hof-

rådet Heln ett belänkande, hnru man skulle gå tillvä-

ga, för att, i händelse af konungens frånfälle, kunna
åt Ulrika Uleonora förskatfa både kronan och enväl-

det, till trots det förra för holsteinarna, det sedoare

för frihetsmannen.

Längre frampå sommaren omtalades ena gången,

bur holsteinska partiet framlockat ett testamente till

hertigens fördel; ') andra gången, huru konungen för-

klarat sig vilja till efterträdare nämna sin syster.

Båda uppgifterna voro grundlösa. Karl höll vigtskå-

leu jemut mellan partierna och tycktes än roa sig at

') Fr. min. br. Memoire de Télat de Suéde.
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derns inbördes strelande; ') än arbeta på deras för-

sonins. -) När man med nAgon euträgenbel framhöll

nödvändighelen af alt ntiiämna efterträdare, svarade

han: det finnes alltid något hnfvud, för hvilket denna
krona passar. Jag har svårt komma folket att lyda,

medan jag lefver. Hur kan jag dä vänta någon lyd-

nad cfl?r min död.

Uppgiften, att Karl visade någon öfvervägande

liligifveuhet för hertigen af Ilolstein och ämnade ho-

nom till kronprins, saknar bevis. Den är en bland

dessa falska åsigter, som under hoistein-gottorpska

ätten och till dess fördel utspriddes och blefvo för

tilitäilet antagna.

Karls beslut alt icke i förväg nämna efterträdare

medförde två vigtiga följder; å ena sidan de lång-

variga och olycksbringaude tvisterna mellan holstein-

ska och hessiska partierna; och å den andra möjlig-

beten för frihetsmannen att 1 den afgörande stunden

afskaffa enväldet. Denna sednare åtgerd hade blifvit

svår nästan omöjlig, i fall Karl före sin död utnämnt

efterträdare.

Bredvid konungahusets båda framtidspartier fort-

lefde nämligen också det tredje, Frihetens. Karl och

Görtz drogo försorg om dess oupphörliga och starka

tlllv:xt. Ordet och saken suveränitet blefvo mer och

mer Cörhalliga, ej blott inom adeln, utan ock inom rlla

samhällsklasser med någon bildning och med någon

kännedom af de pllmänna ärenderna. Naturligtvis var

det med tillfredsställelse, som della parti såg, huru Ul-

rika Eleonora bortgiftade sin arfsrätt, och huru striden

mellan hessiska och holsleinska husen skulle framde-

les tvinga båda att för kronans vinnande afsä^a sig

enväldet. Under loppet af 1716 sysselsatte sig ock

') Fr. min. br. d. IS Mars KH.
^j Riks ark. Handlingar rör. Görtz. Bref från von Kocken

till Göriz i iMaj 1748.

FryxfUi ll^r. XX VIII. *1
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frihetsmännens ledare med ytterligare otarbetning af

den regeiiDgsform, man önsl%ade i tiändelse af konnu-
gens död få antagen. Men i öfrigt förhöll sig nämnde
parti stilla och afbldatfe tåligt händelsernas gång.

Frihetstidens förberedelser fläckas ej af någon tadel-

värd handling.

TJUGONDEFÖRSTA KAPITLET.

KARL DEN TOLFTE OCH SVENSKARNA i 71 6— 1718.

Redan är omtaiadt, hnrn tillgifvenheten för och

hänryckningen öfver konungens person blef under lop-

pet af 1715 afkyld och förvandlad till den nedslagna

sinnesstämning, hvarmed han mottogs vid ankomsten
till Sverge 1 December 1715. Allmänna tänkesättet

utbildade sig allt framgent i denna rigtning. Väl be-

undrade man ännu hans ovanliga personlighet. Väl

uppstämdes då och då några lofqväden af skalden

Frese, af lycksökaren Olof Gyllenborg, af svärmaren
Magnus Rönnow eller af andra med liOig inbillnings-

kraft begåfvade personer. Väl anfördes nr det gamla

romaresprakct åtskilliga kraftord, t. ex.

Härden i stormen ut, För att sc'n kunna glädjas åt lugnet. ')

Väl åberopades Senecas ord: inkt skådespel är Gudo-
men behagligare, än en redlig man, kämpande mot
olyckan. Väl bibehöll Das Jetz lebende Schweden sina

fordna åsigter och försäkrade, all borgare och bönder

år 1716 med störsia beredvillighet och ulan klagomål
trlade sina gerder, och att skatle-påbuden knappt hun-
no tryckas, förrän folket skyndade att inbetala, hvad

') Durate et vosmet rebus servate secundis.
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i de samma blifvit fordradt. — — Men frän andra

häll hördes nnnat språk; från predikstolarna stundom

hälft upproriska ord; ') från bönderna jemrande kla-

gan öfver ntskrifningar och nödmynt, särat nppro-

riskt knöt öfver gerder och tvångsforor; från hären

klander öfver ändamålslösa infall i Norrge;-) och

vid ryktet om de år 1719 tillämnade nya fälttågen

i Tyskland, kanske ock i Polen, grepos sinnena af

bestörtning. Nu, sade inan, nu lärer den rätta le-

ken begynna; Gud vare oss nådig. ^) Sinnesstäm-

ningen blef mer och mer lik den vid ett stundande

skeppsbrott; enhvar tiinkte blott på sin egen person.

Många, äfven utiuärklare män, ansågo fäderneslandet

förloradt, och till och med en Urban Hjärne och eu

Erik Benzelius började, enligt sägen, öfverväga, huru-

vida de icke borde i främmande land söka en tryg-

gare boning.*) En Niehenck anmälde hösten 1718,

huru han ined egna Öron hört folket i Göteborg önska,

att den första kula, som afsköts i Norrge, matte träffa

konungen. ^) Det tyckes, som styrelsen först uppta-

git, men sedermera nedtystat den oroväckande angif-

velsen.

Med hvad dystra färgor von der Nath och stund-

om Görtz sjelf utmålade missnöjet är redan berättadt.

Äfven utländska sändebud framställde för sina hof

sinnesstämningen på ungefär samma sätt. Fransman-

nen skref i April 17i6: de klokare bland svenskarna

ära fullkomligt öfvertygade om., att konungen aldrig

') Riksark. Rådsprot. i Dec. <7<8 samt flereslädcs.

') Falkenberaska samlinsen på Brokind. Brof från

Uddevalla d/lo Dec. 1748 och tlereslädes.

^; Link. Bibi. Ark. G. Benzelstierna till E. Benzelius.

Stockholm d. 17 Mars 4718.

") Link. Bibi. Ark. Esberg till E. Benzelius d. 48 Sepl.

1748.

*) Link. Bibi. Ark. Zacharias Esberg till E Benzelius d.

29 Okl. 1718. Kanske den lärde G. F. Niehenck.
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gifver vika för någon magi på jorden; ehuru sorg-

liga följderna än kunna för hans egna undersåtare

hlifva. Fastän man visat honom den allmänna fat-

tigdomen, ökar han utgifterna hvarje är och har nu
ej mindre än fyra fältmarskalkar, fem generaler, elfva

general-löjtnanter och tjugusex generalmajorer. Några
veckor derelter bette det: rådet och kollegierna, från

hvilka man tagit allt inflytande, äro utom sig af harm.
Något sed na re: sjelfva folket tror, att lyckan Öfvergif-

vit konungen, och det Önskar af sådan orsak snar

förändring på ett eller annat sätt. De stora i landet

hysa tänkesätt af sarnma art; och hoppas på en all-

män statshvälfning. Den 16 Juni 1717 bette det:

Görtz har sagt, att, om fienderna infalla och öfver-

svämma någon del af det återstående riket, skola de

derigenom icke vinna något annat än en ödemark.

Man har deraf slutat till konungens afsigt att härja

landet under ett steg för steg fortsatt försvar. — Och
en annan gäng: man afskaffar härstädes flere välbe-

räknade inrättningar och Icmnar alla ärender åt

främlingarnas godtycke, och all handel åt några fä
personer, hvilka i stället förljent snara och stupstock.

Det allmänna bästa är i konungens och i hans mi-

nistrars ögon e?i blott drömbild. ') och de vilja icke

medgifva origtigheten of hittills följda grundsatser.

Maliern är den ende, som någon gäng säger sannin-

gen; men konungens hjerta är otillgängligt för alla

skäl. Icke längesedan lät man honom förstå, att de

stränga påbuden skulle heröfva honom undersåtrarnas

kärlek. Han skall hafva svarat: >yjag begär ej deras

y>kärlek utan blott deras lydnad.->^ Också, tillägger

fransmannen, är han hatad af alla; och icke få äro

de, som önska annat herrskap, öfvertygade om, att

under det närvarande är för Sverge ingen lycka att

vinna. Pä ett annat ställe beter det: aldrig har nå-

gon furste varit i lyckans dagar sä älskad, och un-

') Chimére.
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der sin begynnande olycka sä beklagad och sä troget

åtlydd. Men efter hemkomsten hafva dessa gynnande
tänkesätt blifvit tillintetgjorda genom hans val af gunst-

lingar, genom hans ådagalaggda förtroende för frrm-
lingar och förakt fiJr egna undersätare och genom de

förstörande ätgerder, han tillgripit, för att skaffa sig

medel till krigets fortsättande. ^)

Vi hafva uämnt också Karls stigande ovilja mot
sveoskarna. Derom berättas på eit annat ställe föl-

jande: man har hos konungen inpräglad misstro-

ende till alla hans undersätare. Han föraktar sina

inhemska ämbetsmän och lyssnar blott till Görtz och

von der Xath. Dessa herrar söka vinna sitt mal ge-

nom den ytterliga utmattning, hvartill de bragt det

arma riket. Klarsyntare svenskar genomskåda för-

hållandet; men underkasta sig tigande alla lidanden^

och synas försänkta i en stum, dvala. 2) Frår annat

håll berättades likaledes, Iinru Görtz satt alla redliga

svenskar i overksamhet. •^)

Hvad i ofvanstäende teckningar är sannt eller öf-

verdrifvet, torde nu mera vara svårt att afgöra. *)

Men din köld. hvarmed konungen blef mottagen; den

i ögonen fallande omsorg, hvarmed han undvek hvarje

längre vistande i rikets inre delar och i dess större

städer; den befallning, med hvilken han förbjöd att

') Fr. min. br. Memoire de Fétat de la Suéde 4717.

') Fr. min. br. d. -J7 Mars 4717.

^j Köpenhamn. Geh. Arch. Danska i Petersburg varande
sändebudels br. d. 26 Okt. iliS.

*) Den i dessa berättelser ofta åberopade Campredon var
fransyskt sändebud i Stockholm från 1702 till ilH.
Hans till hofvet i Paris alskickade bref ådasalägga tre

oupphörligt växande känslor; den första ett djupt delta-

gande lör svenska folkets lidanden; den andra en hög-
stämd beundran för samma folks mod, trohet, kraft och
sjelfuppoffring; den tredje en ovilja, tiil slut en verklig

förbittring mot Karl den tolfte och mot det sätt, hvarpå
denne behandlade sådana undersätare.
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från predikstolarna nppläsa kungörelser om de nya

gerderna; det sätt, hvarp^ han åratal igenom lånade

sitt öra åt Görtz och åt dennes lörtal mot svenskar-

na; det sätt, h varpå de flesta gamla ämbetsverk be-

handlades; det sätt, hvarpå (örnämsla delen af fäder-

neslandets styrelse ölVerlemnades åt främlingar; allt

detta pekar ovedersägligen på inbördes missnöje och

misstroende. Och hur knnde annat väntas från sven-

skarna efter det sätt, h varpå de blifvit behandlade?

Och Karl sjelf! Han visste, hvad de under och genom
honom lidit och förlorat, och han måste ana, hvad de

skulle Oiii honom dömma. häldst han af motståndet

och af sitt eget lynne än mer stålsatt, icke ens nu

ämnade efterkomma deras önskningar om fred. Så-

dant medvetande i hjertat och Görlz's ord i örat ver-

kade ej godt. På Karl och på detta förhållande har

också en i öfrigt hans beundrare lämpat det latinska

ordspråket: odimus, qucm offcndimus. ') Då man
1718 berättade honom dödsdomen öfver Lybecker, frå-

gade han efter skälen. Bland andra uppgafs ock, ail

mannen talat illa om honungen. Karl inföll leende:

om alla, som sä göra, straffades med döden, skulle ej

mänga svenskar blifva vid lif. '] Det knnde vara och

var måhända ett skämt; men under den tidens om-
ständigheter icke ulan sin bismak af bittert allvar.

Till Karls missnöje med sina undersåtare bidrog

väl ock hans föreställning om den sanna, den högsta

äran, och att denna bestod i ett kämpatrots, som häl-

dre krossas än böjcs. Han sjelf ville gerna uppoffra

sin egen person fÖr att få sluta på samma sätt som
en Rolf Krake, en Ragnar Lodbrok, och sedermera in-

taga bredvid dem sin plats 1 kämpasagans tempel. Han
tyckte väl ock, att svenskarna, att hela Sverge omöj-

ligen kunde önska sig någon skönare, någon äroful-

lare lott än att deltaga och falla I en sådan blifvande

') Vi hata den, vi förorättat.

) Link. Bibi. Ark. Bielkes memoirer.
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hkskalabalik. AU de dervid ryggade tillbaka, var 1

hans ögon ett drag af feghet, som han aldrig kunde
förlika sig med.

Svenskarna förfjenade ej att så bedömas. Så
länge de trodde orältvisa fiender vara orsaken till

krigets fortsältnlng. ocli detta trodde massorna i det

längsta; sa länge kämpade de ock vid sin konungs
sida, sä troget, som folk någonsin kämpat. Men i

samma män de tyckte sig tlnna, att denne fortsatte

kriget blott för stridens, bärandens eller stoltbetens

skull, svalnade ock deras ifver och förvandlades slut-

ligen til! den ovilja, af hvllken vi anfört tlere uttryck.

Men huru missnöjda de ock blefvo, huru bittra ord äa
mången gång hördes frän deras läppar; — när det

blef fråga om verkliga npprorsälgerder, drogo sig alla

tillbaka. Riksdagsuppträdet 1714 var framtvingadt af

kalabaliken, af sängliggandet i TImurtasch och af öf-

verlygelsen om, att Karl sent eller aldrig skulle kom-
ma tillbaka m. m. Men med sina ädlaste män i spet-

sen återvände svenskarna snart till ed och pligt och

följde dem sedermera orubbligt.

Sällan har något folk biifvit satt på ett prof, så

svårt, som det svenskarna under de tre sista åren

genoragingo; och aldrig har profvet biifvit genomgån-
get med så obetläckad, så evärdelig ära. Ur öet rys-

ligaste djnp af förtryck ^ch elände lyste deras trohet

med en glans, så ren och stark, att den utgjorde

samtidens och skall utgöra efterverldens förtjusning.

Svensken, skref franska sändebudet, är född med mod
och trohet i hjertat och med orubblig Öfvertygcise om
sin pligt att uppoffra allt för den af Gud förordnade
öfverheten. Han ådagalägger de mest förvånande
prof på tålamod och undergifvenhet. ^)

•) Fr. min. br. d. U Jan. och 4 April 4746. •)

•, Den liden fanns i Sverge en f. d. Karl den lolltes

laltpredikanl och sedermera prost i Wasa vid namn Peler

Bränner, en lögnaktig och samvetslös atvenlyrare. Under
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Också rör denna ära hafva vi till ej obetydlig del

att tacka den store Karl den elfte, som med regering

och exempel ingöt kärlek till kraft och tukt, till ord-

ning och öfverhet. En del af äran tillfaller ock Karl

den tolfte och hans lysande egenskaper. Ora ej dessa

varit så utmrrkta, aldrig hade svenskarna underkastat

sig en så våldsam, svår och orättvis behandling. Men
du! hvem vågade ett uppror mot en furste, hvars

kraft och tapperhet tycktes hota hvarje motståndare

rysska lälltåget och vistelsen i Turkiet hade han blifvit

mycket illa känd, och flere gånger nödgats göra afbön
för äreskändelser mot än de.i ene än den andre. Som-
maren 1716 angaf han först hos Mörner och sedermera
hos arfprinsen af Hessen, huru flere svenska herrar skulle

halva lört liemliga underhandlingar med rikels fiender.

Men både Mörner och arfprinsen visade ifrån sig den
illa ansedda mannen. Denne vände sig då med samma
uppgifter till konungen, som vistades i Norrby bondgård
vid Svinesund-, och han bifogade till sin anklagelse flere

bref, som skulle densamma bevisa. Konungen sade sig

ej halva lid till papperens genomseende, ulan lemnadé
alltsammans åt Mörner, hvilken igenkände flere^ bland de
namngifna herrarnas handstilar. Brefvens innehåll är dock
okändt. Man vet blott, att på konungens befallning har

Mörner åt angifvaren återlemnat alla handlingarna och
befallt honom alt med det lörsta laga sig bort. (Se Rid-

derslads Gömdt är icke Glömdt, 13. 79, enligt Mörners
berättelse 1720.)

^
Af denna utgång kan man med tämlig visshet sluta

sig till, att uppgifterna icke varit af någon vigt eller tro-

värdighet. Detta är så mycket sannolikare, som Brenner

både förut och efteråt blifvit flere gånger beslagen med
uppdiktade anklagelser. Den mer snillrike än pålitlige

anonyme memoir-forfattaren i Handlinizar rörande Skan-
dinaviens historia 3. 17; -t. 23; 5. 221; S. 12; Ö. 84;

'S- 190, har på sistnämnde ställe, sid. 244. berättat upp-
trädet på helt annat och mot Mörners egen uppgift stri-

dande sätt. ?L dessa båda, Brenners och memoir-förfat-

tarens. osäkra till och med osannolika berättelser hafva

sedermera några häfdatecknare grundat hvarjehanda miss-

tankar om upproriska eller mordiska slämplingar mot ko-
nungen; för hvilkas verklighet likväl icke finnes ett enda

verkligt bevis.
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med ett oundvikligt nederlag? Hvern ville ett nppror

mot en furste, hvars dygder och till ocli med fpl länge

varit och ännu i hans olycka voro ett mal lör hela

Europas häpnad, nndran eller beundran. Svenska fol-

ket kände utmärkelsen af att med orubblig trohet

uppoffra sig för en så sällsynt personlighet, för en så

kraftfull rättskänsla, för ett sa underbart bjellemod,

om än alla tre vilseledda och mycket vilseledda; —
äran af att jemnte det odödliga minnet af konungens

förvånande egenskaper och bragder låta sitt eget hjelte-

rykle gå i lläcklös glans öfver till seduaste'efterverld.

TJUGCNDEANDRA KAPITLET.

MISSNÖJET MOT GÖRTZ.

Naturligtvis blef oviljan mot konungen mycket för-

minskad derisenom, alt en del af densamma rätte-

ligen borde och lätfeligen kunde öfverflyttas på Görtz.

Så skedde ock. Många, som icke ville eller vågade

klandra den förrp, voro så mycket fritaligare, när

del gällde den sednare; och alt många och stora an-

ledningar dertlll funnos, har läsaren redan sett. Till

de i sådan väg nämnda verkligheterna sällade sig som
vanligt en hop tydningar och rykten, t. ex. det redan

nämnda om tumskrnfvarna. Många bönder påstodo

ock, det några landsplågor, missväxten och de hårda

vintrarna vore ett syndastraff öfver Sverge för deu

gudlöse baron Görlz's skull. ^) Bland allmänheten

spriddes flere mot samme man riglade smygskrifter.

Se här några utdrag ur en så<lan, ämnad alt föra

böndernas talan eller lägga dera tankar i hufvudet

och ord i munnen. Der lästes bland annat:

') Riks ark. MuUerns bref till Vellingk d. 1 8 Febr. -1748.
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Ju längre jag lelver, dess värre det blifver i alla mål.

Jag modet nu fäller, och kan icke heller stå för min gäl.

Jag hafver väl brukat min åker och äng till delta här år;

Alen nu ta de från mig bad' gosse och dräng, ko, kalf och

får,

Samt oxarna mina; gäss, hönsen och sviiia de ta mig ifrån.

Sist vill de mig skrifva, alt jag måste blifva knekt, båtsman,

dragon.

De ta från mig maten och öka på skatten, så högt de förmå.

De tala om Görtz och om gref von der Nath, de djeflarna

två.

De stoppa upp pungen och ljuga för kungen och ge honom

skuld,

Att honom det gagnar Han får bara agnar, men de stjäla

guld.

Ehuru jag lutat, böjt, sprungit och bugat och tagit i hand,

Båd' fogdar, länsmänner, dem fånen utsänder, så måst jag

deran, ') o. s. t.

Vi hafva sett det djnpa elände, hvarnti landet

blifvit nedsäukt; men ock huru svenskarna ännu ville

häldre iimierkasta sig den odrägliga bördan än inlåta

sig i nägon sammansvärjning mot Karls person. De
sökte i det längsta jaga från sig den tanken, att de-

ras i så många hänseenden ntmärkte konung skulle

vara aihleies ohj^^ipiigcn hemfallen åt krigslystnad och

envishet. För deras blickar npptjndrade då och då
en gnista af hopp; nämligen att han, ryckt undan den

förderlllga inverkan, som Görtz uiöfvade, skulle åter-

vända till sundare grundsatser ocii till sina trofasta

svenskar. De ville åtminstone å sin sida göra dertill

ännu ett försök. Detta hopp, denna sinnesstämning,

jemnte de häftiga omslörtningar och svåra utpressnin-

gar, som efler Görtz's hemkomst 1717 bragles å bana,

alstrade en icke blott allmän önskan utan ock ett all-

') Uppsala Fant5 samling.
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mänt bemödande att befria landet från näinndo herre

och konun2:en från hans rAd. Sådanf, tycUle inan,

borde och kunde ske jenom att öppna Krirls öiron för

det opålitliga, bakslnjra. koiumga- ocli laiidsröidcrlliga

1 gunstlingens hela uppförande. Redan 1717 gjordes

försök I sådan våg och det jnst af de iiLMljelsmän,

han insatt i npphandiings-depuiationen. Thegner och

ron Otler, icke blott satte sig emot några svårare

åtgerder, utan skrefvo till konungen och lastade den-

nes uppmärksamhet vid de många betiinidighelerna.

Ännu var dock Karl så bländad af Görtz. alt ankla-

gelserna lades å sido och gunstlingens njagl växle. ')

Men svenskarnas missnöje växte naturligtvis äo mer,

och hela riket längtade efter hans fall. Planen, huru

detta skulle tillvägahringas, kunna vi ej framlägga;

kanske mest derföre, att ingen sådan tyckes halva

Yarit formligen uppgjord. -) Men det allmänna tanke-

') Riksark. Görlz till von der Na!h d 48 Dec. Vtil, d.

46 och 23 Jan. M\S.

') Den nyss omtalade prosten Brennor, alvisad från konun-
gen sommaren 4 710, sökte sedermera innaslia sii hos

Görtz och hos von der Nalh ; men lanu^o lori;arves.

Äiidiligen hösten 1718 l;.ckades han lå tiilirjidfi hos den
sednare medelst alt löreiilva smi eua kunskap om en
slor mot Görtz riglad sammansvärjning. NfJiira högl upp-
satta män, helte det, hade leul en kaparekiipien och en

alskedad hessisk krigare, hvilka med tilih.elp al några

lilltagsna Sjömän skulle bortsnappa, kanske döda Görtz

under nåiion bland dennes många lesor; men hittills h.ade

planen missh ekats, emedan gunstlingens niedlörda be-

ijening varil' lör manstark. Von der Nalh bei villade

mannens Irovcärdiuhei, och sände Eckleff alt undersöka

iorhållandet. Brenner lejde då en finne, hvilkeu bekräf-

tade amiilvelsen genom åtsklliga på siit spf^k s:i!na svar,

hvilka EcklelT löga lörstod, me'n Brenner lolkadn i enlig-

het med sm alsiiit. Tdl löl.e al denna slåns bekräftelse

inberaltade von der Nalh till Görlz de 2, orda angilvel-

serna. Brelvet löll i den nya styrelsen^, hand. Von der

Nath ställdes till ansvar; men U|»pgal Brenner som sa-

gesman. Denne nekade i början med m\cken Iräckhet

och lörklarade, att von der Nath och Ec kl et f ljög o
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sättets Pijskilda uppenbarelser i nämnde rlgtning: voro

bäde u]än?a ocli belydflsefalla. Man anmärkte t. ex.

alt den lörra nndergifvenlieten mot lians person för-

vandlades till molsäg-elsp, ja till trots; — att folket

började öppet och under förbannelser afvisa hans mynt-
tecken; — alt prcsterna bejrynte från predikstolarna

angripa bonom tämligen oförtäckt; — att öfver-

stätbaliaren ocb Stockbolms borgerskap satte sig djerft

emot flere bans atgerder; ') — att några personer,

och bland andra N. Gyllenstierna och general Essen,

sökte fästa konungens njipmärksambet på dessas lör-

der/Iighet. o. s. v. I slutet af Oktober spådde också
von der Nath, att ovännerna skulle slutligen vinna
konungens öra och en fullständig seger. -) Fjorton

dagar derefter lälo ock Göteborgs bandiande inför upp-

handlings-deputationen anmäla tlere mot gunsiiingen

figtade anklagelser. ^) När denne sjelf vid samma tid

anlände till Stockholm, blef han mottagen på ett sätt,

som skälmar. Slutligen måste han dock bekänna verk-
liiia föihällandef, och alt allisanimans var af honom upp-
dikladl, i aisigt alt ställa sig in hos den mägiige gunst-
lingen. Brenners slutliga öden skola framdeles berättas.

Flere förlattare halva, rörande detta uppträde, känt
endast angitvelsen, icke det svekfulla sätt,' hvarpå den
tillkommit; ej heller det bestämda sätt, hvarpå den åter-

togs och vederlades. De hafva derlöre antagit den före-

gifna sammansvärjuiuizen som verklig, och derpå grundat

nåsra origtiga slutsatser; bland andra också den, att

Brenner föll ett oskyldigt offer för sin trohet mot Karl

den tolfte, o. s. v.

Denne prost Brenner kan lätteligen men bör ej för-

vexlas nied en annan person af sanima tittel och namn;
men från Zips i Ungern, och hvilken just under dessa

år blef i diplomatiska värf ofta begagnad af siebenbiirg-

ska lurslen Frans Ragoczi. Författaren befarar, att hafva

gjort sig skyldig till én sådan förvexhng. Se ä3. GO.

') Riks ark. Von der Nalh till Görtz

*) S. st. d. 30 Okt. 1718.

^) Riksark. Handl rör. Görtz.
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som Ådagalade antingen en allmän öfvertyp^else om hans

snara fall, eller ock en ovilja så stor, alt den ej

längre kunde döljas. Han be?:ärde företräde hos Ul-

rika Eleonora; men det vägrades. Kanske var det

ocksä nu, som han hotade Arvid Horn med hnfvudets

förlust; men fick till svar: ja! en af oss skall förlora

sitt hufcud. Med kammar-kollegium rakade han, rö-

rande sina räkenskaper, i öppen strid, och detla äm-

betsverks medlemmar bemötte honom med en stelhet,

som för den allsmägtige gunstlingen var både ovan

och obehaglig. Han klagade hos konnngen. Sker

detta, sk ref han, på det färska trädet, hvad skall då

engång ske pä det torra; — och i bref till von Koc-

ken tillades: det, jag mest fruktar, är konungens

död. Kanvnar-koUegium behandlar mig, som skulle

denna händelse hvarje ögonblick väntas. ') Samma
ämbetsverk skickade ock den 2ö November till konun-

gen ett bref, innehållande försvar för sina åtgerder

och vederläggning af de beskyllningar, man trodde

Görtz ämnade framställa. Kollegium skref serskildt

till sina vänner i lägret och bad dem laga så, att

bretvet verkligen komme i konungens hand. -) I eo

tre dagar före Karls död alläten skrifvelse blef Görlz

också af bergs-kollegium behandlad med mycken sträng-

het. Just vid samma tid kringlupo både i Preussen

och i Frankrike rykten om, huru Görlz blifvit störtad

och nödgats rymma, och huru konungen befallt gripa

') Pä grund af dessa lörhållanden och i synnerhet -f sist

anförda ord, har den lörmodan blilvif yttrad, att man i

Stockholm velat förut, del konungen skulle blifva skju-

ten. D. v. s. en sammansvärjning om att mörda konun-

gen skulle hafva lörelunnils och varit känd af Ulrika

Eleonora. Horn, generalerna och ämbetsmännen i kam-
mar-koUesium; och dessa skulle af sådan orsak hafva

bemött Görtz pa olVannämnde sätt!!! Credat Judaeus

Apella!

*j Riksark. Handl. rörande Görtz, Kammar-kollegium till

Cederström och Keif d. 26 No7. -ms.
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öonorn lefvnnde eller död. ') Sedermera förklarade

också Fej ". (]et Karl oyss före slit fränfälle bpslatat

fängsla Göriz, när denne hnnnit till Fredrikshall. livil-

ket också af andra samtidinsar antogs. -] Och när

Görtz sedfTniera verkligen blef häktad, trodde han

först, det sådant skedde pa konangeos befallning, och

anhöll skriliiigeii om tillfälle och tillåtelse att få inför

denne sjelf rältfärdiga sig, m. m. Att han väntat nå-

gon svår fujfiiljclse ville luan släta också deraf, att

han inedlönie ett starkt gift, liksom till räddning un-

dan uHJjliglvis tilläninade missljandlingar. Händer ko-

nungen en otycka, tillskrcf honom von der Nath, så

ser jag förut, all ni faller i händerna på vargar och

tigrar. ••)

De åigerder Görtz inledi, och i\Q{ hela af hans

förfarings.^ält, i synnerhet nnder året 1718, var i

sjelfva verket så djerff, våldsamt och samvetslöst, att

Karls ögon hade ovillkorligen och i alla händelser

måst inom kort blifva öppnade, och Görtz i följe deraf

ohjflpligen falla i onåd, liksom det före honom gått

med gunstlingarna L?*gercrona. Lybecker, Velliiigk och

Reeuslierna. Huruvida Karl sjelf hade i sådan hän-

delse ändrat åsigler och regeriogssält, torde vara

mera osäkert.

') Riksark. Bref till Görlz från Dnmonl och Creulz i Okt.

och ^ov. -1718.

') Lin köp. Bibi. Ark. Beskrifning om Karl den tolfte.

Fcif var olta och ej ulan skäl af Görtz misstänkt för

ovänskap och sUimplmgar.

') Riksark. Handl. om Görtz. Von der Nalh till Görlz

d. 30 Okt. 4718.
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TJUGONDETREDJE KAPITLET.

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR.

Utförligheten af detta häfte må ursäktas genom

knapphändigheten i andra behandlingar af samma ämne.

Orsakerna till denna sednare torde böra sökas 1 den

vanliga benägenheten att häldre sysselsätta sig med
staternas krigiska och poliliska öden än med deras inre

förvaltning; i synnerhet när denna varit p?i en gång så

invecklad och så motbjudande, som under ifrågavarande

år. Troligt är ock, att konungska och holslein-gottorp-

ska åsigter önskat så länge som möjligt lemna svenska

folket i okunnighet om det sätt, hvarpå samma folk

bllfvit misshandiadt af en konung, Kari den tolfte, och

af en Holslein-Goltorps målsman, Görtz. Följden har

blifvit, att allmänheten visserligen hört ett och annat

förtäljas om mynttecknen, lånen och gerderna, men
icke bekommit någon omständligare kunskap, tivarkcn

om dessa, eller om en mängd andra, samtidigt vid-

tagna och likartade åtgerder; än mindre om den anda

och de beräkningar, som ledde och lifvade Görtz och

hela hans förvaltning. ')

Ed närmare kännedom af dessa ämnen är dock

ganska vigtig. Man skall af densamma finna,

huru tadelvärd Görtz I sjelfva verket var. fastän

mången sökt framställa honom i ea annan och gyn-

nande dager; —
huru mycken moralisk rättvisa låg i det straff,

som med en juridisk orättvisa af honom ntkräldes; —
haru långt ett ursprungligen ädelt sinne, t. ex.

Det vigti^asle inneh;lllet af Cederschiölds "Bihang till riks-

dagen ni9'\ Ir. 'ISSG, och af Crusenstolpes "Politiska

asiater", ir. 1828, lemnades. när de utkommo, åt tystna-

den, om möjligt ål glömskan.
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en Karl den tolfte, kan missledas, då man ty^ellösl

öfvcrlemnar si? at en eller annan lidelse; —
linru frihetstidens ofta och högljudt öfverklagade

fdrgripclser mot konnngamngten voro nära nog fram-

tvingade af envaldstidens än större, ehnrn vanligtvis

förlegade förgripelser mot folket. Riksdagsbesluten

1719 och 1720 voro ofta punkt efter pun!it förestaf-

vade af hehofvet och bemödandet alt förekomma jnst

sådana regeringsåtgerder, som dem, närvarande häfte

beskrifvit.
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